Komise nohejbalu Plzeň-sever
Český nohejbalový svaz, z.s.
Úslavská 75, 326 00 Plzeň
------------------------------------------

ZÁPIS 1 / 2018
ze schůze VV Komise nohejbalu Plzeň-sever, která se konala ve čtvrtek 5.4.2018 od
18,00 hodin do 19,30 hodin v restauraci U Myšáka, Studentská ul., Plzeň (Lochotín).
Přítomni : 8 účastníků (viz prezenční listina), schůzi řídil pan Urban, zapsal
ing.Wendler.
Zápis obdrží : členové VV KN PS, oddíly okresu PS registrované v ČNS, KNS PK, OSS
PS ČUS.
Program :
1. Mistrovská soutěž Plzeň-sever 2018
2. Různé
Ad 1/ VV KN se zabýval přípravou mistrovské soutěže na rok 2018.
Dlouhodobá soutěž – okresní přebor družstev:
VV KN schválil přihlášky do soutěže, do soutěže se přihlásilo 5 družstev
(AC Zruč-Senec 2004 C , SDH Chrašťovice, SDH Žebnice, NK Odlezly,
SDH Hradecko B).
VV KN schválil termínový kalendář. Podrobnosti viz „Termínový kalendář
Plzeň-sever 2018“, s rozesláním do 10.4.2018.
VV KN schválil systém soutěže a provedl rozlosování soutěže. Soutěž se
hraje systémem: základní část každý s každým dvoukolově a nadstavba.
Podrobnosti viz „Rozlosování přeboru družstev Plzeň-sever 2018“, s rozesláním
do 10.4.2018.
STK různé
- Startovné družstev zaplaceno.
- Licenční hráčské poplatky zaplaceny. Po uzamknutí Evidenčních karet hráčů
bude možno vytvořit a vytisknout soupisky, soupisky podepsat vedoucím
družstva a oprávněnou osobou oddílu (i razítko).
- Hlášení výsledků dle Rozpisu soutěže čl. 8., tel 731951341, wendlerm@seznam.cz .
- Zasílání zápisů o utkání dle rozpisu soutěže čl. 8 na wendlerm@seznam.cz.
- Vyhodnocení dlouhodobé soutěže bude provedeno po skončení soutěže na
Valné hromadě Komise nohejbalu (předání pohárů a diplomů – zajistí
ing. Wendler, pohár pro každé družstvo).
- Výsledky a tabulka soutěže budou průběžně na adrese: www.nohejbal.eu.
Ad 2/ - Finance
Stav k 5.4.2018 po schůzi:
Pokladna hospodáře KN PS: 4214,-Kč zůstatek 2017; příjmy 3400,-Kč
(startovné, LHP); výdaje 500,- (internet); zisk (zůstatek) 7114,-Kč;
Podrobnosti založeny u hospodáře KN pana Tomáše Kepky.
- Ing. Wendler informoval o Konferenci ČNS (4.3.2018) v Nymburku.

- Ing. Wendler informoval o krajských a okresních soutěžích Plzeňského kraje
2018.
- Valná hromada KN PS se uskuteční v listopadu 2018 v Plzni.

Jiří Urban v. r.
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