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R O Z P I S 
 
Krajský přebor v nohejbalu družstev mužů 2016 
 
1. Předpis 

Hraje se dle platných pravidel nohejbalu ČNS a SŘ ČNS s tímto upřesněním: 
a/   hraje se na dva dopady 
b/   set končí vždy 10. bodem bez rozdílu dvou míčů – i v singlu 
c/   zápas se hraje na dva vítězné sety, rozhodující set se hraje od stavu 5:5 
d/  soutěž se hraje na 7 zápasů v utkání v pořadí dle čl. 4e/ tohoto rozpisu 
e/   utkání končí po odehrání všech zápasů 
f/   umístění družstev je v souladu s SŘ ČNS 
g/   v jedné skupině soutěže se mohou účastnit dvě družstva jednoho oddílu, 
 hráči těchto družstev nemohou mezi sebou fluktuovat 
Nedílnou součástí rozpisu je termínový kalendář na rok 2016 a rozlosování soutěže 
2016. 

 

2. Řízení soutěže 
Řídícím orgánem soutěže je STK KNS Plzeňský kraj. 

 

3. Podmínky účasti 
a/ úplná registrace oddílu v ČNS a registrace hráčů oddílu v ČNS 
b/ řádně vyplněná přihláška, zaslaná na adresu ing. Miroslav Wendler, Sokolovská 137, 

323 00 Plzeň do 19.2.2016, email  wendlerm@seznam.cz . 
Nahlášení v přihlášce minimálně jednoho vyškoleného rozhodčího. 

c/ zaplacení startovného ve výši 800,-Kč, zaslané na účet KNS PK (ČSOB, poštovní 
spořitelna, č.ú. 249482359/0300), do 19.2.2016 

d/ zaplacení kauce ve výši 1000,-Kč, zaslané na účet KNS PK (ČSOB, poštovní 
spořitelna, č.ú. 249482359/0300), do 19.2.2016.  Kauce bude družstvu vrácena po 
řádném dokončení soutěže. 

e/ dodržení článku 3.1.5 a), c), g)  SŘ ČNS 
f/ řádně vyplněná elektronická soupiska dle SŘ ČNS (dle článku 3.1.5 odst. b). 

Licenční hráčský poplatek 50,-Kč. Licenční hráčské poplatky zaslat na účet KNS PK 
(ČSOB, poštovní spořitelna, č.ú. 249482359/0300), do 19.2.2016. Seznam hráčů pro 
uzavření registrační karty zaslat na adresu ing. Miroslav Wendler, Sokolovská 137, 
323 00 Plzeň do 19.2.2016, email  wendlerm@seznam.cz . 
Družstva předkládají na každé utkání soupisku. 

      g/ zaplacení příspěvku za nesplnění povinnosti vztahu k rozvoji nohejbalového žactva, 
dorostu a žen dle Směrnice ČNS Rozvoj mládeže a žen (RMŽ) a SŘ ČNS. 
 Příspěvek za úplné nesplnění ve výši 3000,-Kč zaslat na účet KNS PK (ČSOB, 
poštovní spořitelna, č.ú. 249482359/0300), do 19.2.2016. 
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3.  Systém soutěže 
a/ hraje se systémem každý s každým, dvoukolově na místech a v termínech dle 

rozlosování. V jednom hracím týdnu se družstvo jedné dvojice utká s oběma družstvy 
jiné dvojice v tzv. dvoukole nebo družstva z dvojice sehrají jedno ze vzájemných 
utkání. O případné nadstavbě soutěže bude rozhodnuto při rozlosování.  

b/ hracím dnem je sobota. Začátky utkání jsou:  v 9,00 hodin a v 15,00 hodin pro 2 

utkání v hracím dnu, v 9,00 hodin pro jedno utkání v hracím dnu. Předehrávaná 
utkání ve všední den začínají v 16,30 hodin.  

      c/ změny jsou povoleny pouze v souladu SŘ ČNS. 
 Jiný termín utkání a začátek utkání lze dohodnout min. 1 týden předem.  
d/  družstvo musí nastoupit k pozdravu nejméně se čtyřmi hráči uvedenými na soupisce – 

dále viz SŘ ČNS. 
e/ pořadí zápasů 

1.    1.dvojice domácích   - 1.dvojice hostů 
2.     2.dvojice domácích   - 2.dvojice hostů 
3.     1.trojice domácích     - 1 trojice hostů 
4.     jednotlivec domácích - jednotlivec hostů  
5.     1.dvojice domácích    - 2.dvojice hostů 
6.     2.dvojice domácích    - 1.dvojice hostů 
7.     2.trojice domácích      - 2.trojice hostů 

Jeden hráč nesmí nastoupit ve více dvojicích (pouze v 1.nebo v 2.). V druhé trojici mohou 
nastoupit maximálně dva hráči z první trojice. 

f/ družstvo, které zavinilo nesehrání utkání, bude mimo kontumaci pokutováno částkou 
600,-Kč. Polovina částky připadne družstvu jehož soupeř zaviní nesehrání utkání. 

g/ družstva musí k utkání nastoupit v jednotném sportovním úboru a takto sehrát všechny 
zápasy. Nedodržení pokuta 150,-Kč / 1 hráče v nejednotném úboru. 

 

4. Rozhodčí 
a/ ke každému utkání deleguje KNS prvního rozhodčího. Druhý rozhodčí je zajišťován 

střídavě zástupci obou družstev tak, že začínají domácí (povinnosti druhého rozhodčího 
dle SŘ ČNS). 

b/ V případě nedostavení se prvního rozhodčího, řídí utkání KP družstev střídavě zástupci 
obou družstev tak, že začínají hosté. V příslušném zápase je první a druhý rozhodčí ze 
stejného družstva. Zápis o utkání vyplňuje vedoucí domácího družstva. 

c/ Oddíly nohejbalu, jejichž družstva hrají KP družstev mužů, nesou zodpovědnost za 
v přihlášce nahlášené rozhodčí v této činnosti:  
1. účast na semináři rozhodčích (pokud  budou pozváni) 
2. účast na utkáních KP družstev mužů, na které budou delegováni 
3. účast na KP družstev žáků (pokud budou delegováni) 
4. účast na KP trojic nebo dvojic (pokud budou delegováni) 
Neúčast bude potrestána: 
1. na semináři – finanční pokuta 300,-Kč, případně vyškrtnutí rozhodčího ze seznamu 
2. na utkání KP družstev mužů – finanční pokuta 400,-Kč 
3. na soutěži KP družstev žáků – finanční pokuta 100,-Kč 
4. na jednorázových KP – finanční pokuta 100,-Kč 

 
5. Postup a sestup 

Družstva na 1. – 3. místě konečné tabulky obdrží finanční odměny 3000,-Kč, 2000,-Kč, 
1000,-Kč. 
Družstvo na prvním místě konečné tabulky má právo se zúčastnit kvalifikace do 2L družstev 
2017.   
Družstvo na posledním místě konečné tabulky se zúčastní kvalifikace do KP družstev 2017. 
Z kvalifikace o postup do KP družstev 2017 postupuje družstvo na 1. místě, případně další 
družstva na doplnění účastníků na počet 10. 
 



6. Vybavení hřiště 
a/ ukazatel stavu setu, zápasu a utkání 
b/ hráčské lavičky oddělené pro obě družstva 
c/ pro hostující družstvo samostatná šatna a krytá umývárna s teplou vodou 
d/ stolek pro rozhodčí, židle a potřeby pro řízení utkání 
e/  dva regulérní míče a dvě nepoškozené sítě 
f/  příruční lékárnička  

 

7. Hlášení výsledků 
Vedoucí domácího družstva je povinen nahlásit výsledky utkání nejpozději do 20,00 hodin 
posledního dne hracího týdne (neděle) na telefon 731951341 nebo emailem na  
wendlerm@seznam.cz.  
První rozhodčí je povinen zaslat do třech pracovních dnů po utkání originál zápisu na adresu: 
Ing. Miroslav Wendler, Sokolovská 137, 323 00 Plzeň, email  wendlerm@seznam.cz.  
Nesplnění každé z těchto podmínek – finanční pokuta 100,-Kč. 

 

8. Náklady na účast v KP družstev 
Družstva startují na vlastní náklady. 

 

9. Úhrada nákladů delegovaným rozhodčím 
Pořádající oddíl uhradí rozhodčímu ihned po skončení utkání tyto náklady: 
a/  rozhodčímu bydlištěm v místě konání utkání částku 400,-Kč za výkon funkce-ošatné, 

nepodléhající zdanění,  částku za místní přepravu a poštovné. 
Rozhodčí vyplní 2x „Potvrzení o výplatě příjmů z příležitostní činnosti podle zákona 
č.586/92 Sb, §10 odst. 1-a“, které předkládají oddíly rozhodčímu a obdrží je od KNS (jsou 
v příloze), 1x si ponechá oddíl (plátce) a 1x rozhodčí (příjemce). 

b/ rozhodčímu dojíždějícímu do místa konání utkání viz výše a/ a navíc jízdné a případně 
stravné dle směrnice. 

 

10. Přílohy rozpisu 
a/ přihláška do KP v nohejbalu družstev mužů 2016 
b/ rozlosování KP v nohejbalu družstev mužů 2016 
c/ zápis o utkání v nohejbalu 
d/ potvrzení o výplatě rozhodčích 
 

 
 
 
 
Ladislav Gaiger     v.  r.     Ing. Miroslav Wendler     v.  r. 
Předseda KNS PK      STK KNS PK 

 


