Český nohejbalový svaz, o.s.
Krajský nohejbalový svaz Plzeňský kraj
Liliová 31, 326 00 Plzeň
----------------------------------------------------------

ZÁPIS

č. 3 / 2015

ze schůze Výkonného výboru Krajského nohejbalového svazu Plzeňský kraj, konané
5.10.2015 od 16,00 hodin do 19,00 hodin ve vinárně Ořechovka, Ořechová 11, Plzeň.
Přítomni :
pánové Gaiger (řídil schůzi), Mgr.Pavlík, Barák, ing.Wendler (zapsal).
Zápis obdrží : členové VV KNS, okresní nohejbalové svazy, VV ČNS, oddíly Plzeňského kraje
registrované v ČNS, VV KNS Karlovarský kraj, PKO ČUS.

Program :

1. Kontrola zápisu
2. Finance KNS 2015
3. LODM 2015
4. Mistrovské soutěže 2015
5. Příprava soutěží 2016
6. Informace z hnutí
7. Příprava Valné hromady KNS PK
8. Propagace nohejbalu
9. Různé

ad 1/ Kontrolu zápisu č. 2/2015 ze schůze VV KNS, konané 25.5.2015, provedl
ing.Wendler. Byly splněny úkoly v bodu 4c, 5, 7.
ad 2/ Stav financí KNS k 5.10.2015:
Pokladna KNS PK – zůstatek 6155,-Kč; Účet KNS PK – zůstatek 31886,-Kč;
Celkem zůstatek 38041,-Kč. Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou založeny u
sekretáře KNS.
Dotaci na mládež (Přebor družstev Plzeňského kraje v nohejbale do 15 let hraný
turnajovým systémem) z rozpočtu PK na podporu sportovních organizací, akcí a
aktivit v oblasti vzdělávání a sportu v roce 2015 v částce 20000,-Kč vyúčtovat do
31.10.2015, provede pan Gaiger a ing.Wendler (částka poukázána na účet KNS
20.8.2015).
Dotace na LODM 2015 (MČR krajských výběrů žáků v nohejbale) z rozpočtu PK
na podporu sportovních soutěží republikového a mezinárodního významu
v částce 66000,-Kč byla vyúčtována a předána na KÚ PK 24.8.2015, provedli
pan Barák, Gaiger a ing.Wendler.
ad 3/ LODM 2015
VV KNS zhodnotil Letní olympiádu dětí a mládeže, která se konala 14.-19.6.2015
v Plzni, pořádal Plzeňský kraj. Turnaj ve sportu nohejbal se konal 16.6. (turnaj
trojic) a 17.6. (turnaj dvojic). Akce se vydařila po všech stránkách. Podrobnější
informaci provede pan Barák na VH KNS PK.

ad 4/a/ KP družstev mužů a žáků
Výsledky a konečné tabulky viz „Zprávy STK 2015", s rozesláním do 20.10.2015.
Družstvům KP družstev mužů 2015 bude vrácena kauce do 20.10.2015.
VV KNS udělil pokutu za neúčast rozhodčího na utkáních KP družstev mužů
č. 11, 18, 28, 30 družstvu NK Janovice v částce 1600,-Kč dle rozpisu KP družstev
mužů 2015, čl. 5c.
VV KNS udělil pokutu za neúčast na turnaji KP družstev žáků č. 1 družstvu TJ
Slavoj Tachov v částce 1000,-Kč dle rozpisu KP družstev žáků 2015, čl. 3c.
b/ Kvalifikace do KP družstev mužů 2016
Do kvalifikace se ve stanoveném termínu nepřihlásilo žádné družstvo.
c/ Kvalifikace do 2. ligy družstev mužů 2016
První v pořadí KP družstev Plzeňského kraje 2015 družstvo NK Janovice se
zúčastní kvalifikace do 2. ligy družstev 2016.
ad 5/ VV KNS se zabýval přípravou soutěží pro rok 2016. Rozpisy dlouhodobých
soutěží mužů a žáků budou předneseny na Konferenci KNS PK (elektronické
soupisky, nová směrnice pro mládež).
ad 6/a/ VV KNS se seznámil s informacemi z ČNS - zápis z 26., 27., 28. jednání VV
ČNS;
b/ VH ČNS se uskuteční 6.12.2015 v Nymburku. VV KNS navrhl delegáty –
pan Gaiger, pan Barák a ing. Wendler, budou schvalováni na VH KNS.
c/ VV KNS se seznámil s výsledky dlouhodobých a jednorázových republikových
soutěží 2015. Na MČR dvojic mladších žáků obsadilo družstvo TJ Baník Stříbro
1. místo a AC Zruč-Senec 4. místo.
d/ VV KNS vzal na vědomí zprávu o činnosti okresních nohejbalových orgánů
Plzeňského kraje: Plzeň-město, Plzeň-jih a Plzeň-sever – tabulky soutěží.
e/ VV KNS znovu projednal text emailu a přiložený dopis Prezidenta ČNS pana
Kamila Kleníka adresovaný zástupcům krajských a okresních nohejbalových
svazů a oddílům a klubům krajských a regionálních soutěží – uplatnění usnesení
VH ČNS z roku 2009, rozhodnutí Výkonného výboru ČNS k elektronickým
soupiskám.
VV KNS bude od nadcházejícího soutěžního ročníku 2016 důsledně
kontrolovat naplňování SŘ v soutěžích ONS v PK, zejména v oblasti
elektronických soupisek pod centrální registrací webu ČNS. V případě
porušení nebudou tyto soutěže nadále vedeny jako oficiální soutěže nižších
článků ČNS. Nebude jim poskytována podpora z KNS po stránce
organizační a prezentační (webové stránky PK).
Toto téma bude zařazeno jako bod do VH KNS PK.
ad 7/ VV KNS projednal přípravu Valné hromady KNS. Termín sobota 21.11.2015 a
místo Plzeň, schválil program a účastníky. Podrobnosti viz pozvánky zaslané do
31.10.2015 – ing. Wendler.
ad 8/ VV KNS projednal propagaci nohejbalu v Plzeňském kraji.

Internetové stránky Plzeňského kraje jsou na adrese www.nohejbal.eu.
Akce Sporťáček 2015 se uskutečnila 19.9.2015 v Plzni (prezentaci nohejbalu
zajistili ing. Vlastimil Stehlík , ČNS, ON Plzeň Bílá Hora).
ad 10/ Valná hromada KNS Plzeňský kraj se uskuteční v sobotu 21.11.2015 v Plzni (od
10,30 hodin).
Ladislav Gaiger
předseda KNS

v. r.

