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VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1

FORMA ČINNOSTI
Základní formou činnosti Českého nohejbalového svazu (dále jen ČNS) jsou soutěže.

1.2
1.2.1

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ
Soutěže organizují a řídí tyto řídící orgány:
a) oddíly nohejbalu
b) nižší organizační články ČNS
c) Výkonný výbor ČNS (dále jen VV)

1.3
1.3.1

KATEGORIE SOUTĚŽÍ
Soutěží se v těchto kategoriích podle věku a pohlaví:
a) mladší žactvo (žáci a žákyně – společná kategorie), tj. hráči a hráčky do 12 let
b) starší žactvo (žáci a žákyně – společná kategorie), tj. hráči do 15 let
c) dorost (dorostenci a dorostenky), tj. hráči do 19 let
d) dospělí (muži a ženy)
e) veteráni (muži a ženy), tj. hráči 50 let a starší
Hráči a hráčky, kteří v kalendářním roce dovrší příslušnou věkovou hranici, startují v příslušné
věkové kategorii. Hráči a hráčky kategorie veteránů mohou startovat i v kategorii dospělých.
V případě, že se hrací rok příslušné soutěže neshoduje s kalendářním rokem, pak rozhodujícím
kalendářním rokem pro účast v soutěži je ten, kdy soutěž bude ukončena.
Žactvo, které v hracím roce dovrší 13 let může startovat i v soutěžích dorostu. Žactvo, které v
hracím roce dovrší 15 let může startovat i v soutěžích dospělých. Dorost může startovat v soutěžích
dospělých bez omezení věkové hranice. Výjimku tvoří postaršení.
Řídící orgán může stanovit v Rozpise soutěže i odchylné složení kategorií (např. sloučení soutěží
dorostu a žactva do jedné soutěže), nebo rozdělení jedné kategorie na více dílčích kategorií.
Ženy, dorostenky a žákyně mohou startovat v mužských soutěžích pouze do úrovně krajských
soutěží.

1.3.2

1.3.3

1.3.4
1.3.5
1.4
1.4.1

DRUHY SOUTĚŽÍ
Podle způsobu uspořádání se soutěže organizují jako:
a) Dlouhodobé, zejména družstev, hrané v delším časovém rozpětí systémem, v kategoriích a v
termínech dle Rozpisu soutěží. Většinou se skládají ze základní a nadstavbové části. Za
dlouhodobou se považuje soutěž minimálně 4 družstev z minimálně 2 oddílů. Za
dlouhodobou soutěž se považuje též seriál minimálně 5 jednorázových soutěží. (pokud soutěž
zároveň slouží ke splnění povinnosti účastníků jiné soutěže dle článku 3.1.5.f, musí řídící
orgán soutěže zorganizovat min. 7 jednorázových soutěží)
b) Jednorázové, jednotlivců, dvojic, trojic, příp. družstev, hrané v časovém rozpětí jednoho nebo
několika dní, systémem, v kategoriích, termínech a na místech dle Rozpisu soutěží. Pokud
soutěž zároveň slouží ke splnění povinnosti účastníků jiné soutěže dle článku 3.1.5.f, během
jednoho dne může být hrána pouze jedna jednorázová soutěž příslušné kategorie a jednoho
řídícího orgánu.

1.5
1.5.1

DRUHY SPORTOVNĚ-TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ PRO ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ
Předpisy s dlouhodobou platností jsou:
a) Stanovy
b) Pravidla nohejbalu
1
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1.5.2

c) Soutěžní řád (dále jen SŘ)
d) Disciplinární řád (dále jen DŘ)
Předpisy s platností pro příslušný hrací rok jsou:
a) Termínový kalendář
b) Rozpis dlouhodobých a jednorázových soutěží VV
c) Rozlosování dlouhodobých soutěží VV
d) rozpisy dlouhodobých a jednorázových soutěží nižších organizačních složek ČNS (vždy
s přívlastkem příslušné složky – např. KNS Moravskoslezský)
e) Propozice jednorázových soutěží
f) případné další předpisy

1.6
1.6.1

HRACÍ OBDOBÍ SOUTĚŽÍ
Dlouhodobé soutěže družstev se organizují v období hracího roku, který je shodný s kalendářním
rokem. Pro seriály jednorázových soutěží může být hracím rokem jak kalendářní rok, tak dva po
sobě jdoucí kalendářní roky, přičemž soutěž končí v roce následujícím.

1.7
1.7.1

1.7.2

ROZPIS SOUTĚŽE
Rozpis soutěže musí být znám nejpozději před podáním přihlášky do soutěže. Následně nesmí dojít
ke změnám, týkajícím se:
a) pravidel pro sestup a postup
b) výši poplatků za účast a pokut za porušení předpisů souvisejících s účastí
c) počtu a složení zápasů v utkání
d) omezení startu hráče v jednotlivých zápasech
e) podmínek pro nástup k pozdravu
Ostatní podmínky rozpisu soutěží mohou být změněny rozhodnutím orgánu, který daný Rozpis
schválil. Plánované zásadní změny v soutěžích musí být uvedeny v Rozpisu soutěže předcházejícího
roku. Za zásadní změny se považují ty, které si na účastníka soutěže vyžádají:
a) stavební úpravy hřiště (zvětšení rozměrů herního prostoru, změna povrchu hrací plochy,
umístění nebo oddělení hráčských laviček)
b) zvýšené požadavky na kvalitu vybavení areálu (přesné umístění nebo oddělení diváckého
sektoru, zvýšení kapacity diváckého sektoru, požadavek na prostor pro rozcvičení, počet
šaten, sprch, WC a jejich oddělení)
c) zvýšené personální požadavky (zvýšený počet nebo vyšší kvalifikace trenérů, rozhodčích
nebo jiných funkcionářů, požadavek na zařazení dalšího družstva do soutěží)

2

ŘÍZENÍ UTKÁNÍ

2.1
2.1.1
2.1.2

OBECNÉ ZÁSADY ŘÍZENÍ UTKÁNÍ
Rozhodčí deleguje řídící orgán soutěže, pokud nestanoví Rozpis soutěže jinak.
Nepřítomnost rozhodčích
Nedostaví-li se k utkání delegovaný druhý rozhodčí a nebo není-li delegovaný, vybere si první
rozhodčí dle vlastního uvážení druhého rozhodčího, pokud se nerozhodne řídit utkání sám.
Nedostaví-li se k utkání delegovaný prvý rozhodčí, převezme jeho práva a povinnosti delegovaný
druhý rozhodčí a při obsazení druhého rozhodčího postupuje obdobně podle předcházejícího
odstavce.
Nedostaví-li se k utkání prvý ani druhý rozhodčí 15 min před stanoveným začátkem utkání, předloží
zástupci obou družstev soupisky vedoucímu domácího družstva (v případě jeho nepřítomnosti
1
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kapitánovi), který vyplní Zápis o utkání; v tomto případě je za splnění podmínek článku 3.2.2
zodpovědný vedoucí domácího družstva.
Nedostaví-li se delegovaní rozhodčí ani do stanoveného začátku utkání, dohodnou se urychleně
kapitáni družstev na dvou nebo na jednom z přítomných kvalifikovaných rozhodčích, kteří budou
utkání řídit. Zároveň se dohodnou (jsou-li dva), který z nich je první a druhý rozhodčí. Tuto dohodu
potvrdí podpisem do Zápisu. Pokud se kapitáni družstev takto nedohodnou, řídí utkání střídavě
zástupci obou účastníků s tím, že začínají rozhodovat hosté. Dostaví-li se alespoň jeden delegovaný
rozhodčí později, v době kdy se utkání ještě hraje, převezme okamžitě řízení utkání a do té doby
prvý rozhodčí se stává druhým.
2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3
2.3.1

POVINNOSTI ROZHODČÍCH
Společné povinnosti rozhodčích:
a) včas se omluvit orgánu soutěže, který rozhodl o jeho delegaci a domácímu družstvu, nemůželi se dostavit k soutěži či utkání, ke kterému byl delegován
b) dostavit se na místo alespoň 30 min před začátkem soutěže resp. utkání, aby mohl splnit
všechny stanovené povinnosti, zejména zkontrolovat hřiště, jeho vybavení, způsobilost,
pořadatelskou službu a řídícím orgánem soutěže schválený typ použitého zápisu o utkání
c) prokázat se kapitánům družstev a instruktorovi utkání platným průkazem rozhodčího ČNS
nebo průkazem totožnosti před zahájením utkání. Průkaz rozhodčího je považován za
veřejnou listinu
d) nepřipustit k výkonu funkce pořadatele a osobu z realizačního týmu družstva, pokud je pod
vlivem alkoholu nebo kouří cigarety či doutníky a vykázat takového funkcionáře z lavičky
družstva a herního prostoru, příp. mu odebrat označení pořadatele
e) uvést do zápisu nedostatky týkající se povinností družstev, případné náměty instruktora
utkání a také další skutečnosti jako např. důvody skrečování utkání, zjištění alkoholu u
účastníků utkání atp.
f) nezahájit zápas, pokud nejsou splněny základní povinnosti domácího družstva
g) zaslat v případě podání námitek účastníků (družstev) do 5 pracovních dnů ode dne vyzvání
své vyjádření řídícímu orgánu soutěže.
h) připustit u své osoby prověření vlivu alkoholu na základě požadavku kteréhokoliv z
vedoucích družstev nebo instruktora utkání
Rozpis soutěže může stanovit jinak nebo stanovit doplňující podmínky.
Povinnosti prvého rozhodčího:
a) nepřipustit do hry účastníka (družstvo), které nemá platnou soupisku a hráče, který na
soupisce není uveden, popřípadě není schopen na žádost rozhodčího, instruktora nebo
kapitána soupeře prokázat svou totožnost
b) při napomenutí, udělení žluté či červené karty je povinen okamžitě stručně popsat provinění
do zápisu o utkání, při vyloučení napsat podrobnou zprávu a tu zaslat nejpozději do 48 hodin
řídícímu orgánu soutěže
c) doručit zápis o utkání řídícímu orgánu soutěže neprodleně u jednorázových soutěží, do 2
pracovních dní u dlouhodobých soutěží. V případě neosobního doručení se zápis o utkání
odesílá doporučenou poštou nebo prostřednictvím elektronického úložiště souborů na
internetových stránkách ČNS.
Povinnosti druhého rozhodčího:
a) dostavit se včas před stanoveným začátkem soutěže resp. utkání
b) v utkání se řídit pokyny prvého rozhodčího mimo posuzování chyb ve hře
INSTRUKTOR UTKÁNÍ
Delegace instruktora
1
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2.3.2

2.3.3

Řídící orgán soutěže deleguje podle vlastního uvážení na náklady ČNS instruktora utkání.
Instruktor utkání bude delegován také v případě, že o to požádá některý z účastníků dané soutěže.
Tato žádost musí být podána 5 pracovních dní před termínem utkání a náklady na instruktora
v takovém případě nese žadatel, který je uhradí po předložení faktury ČNS do 10 pracovních dní.
Pokud tyto náklady neuhradí, považuje se to za porušení povinnosti družstva stejně jako neuhrazení
pokut.
Povinnosti instruktora:
a) dostavit se na místo alespoň 30 min před stanoveným začátkem soutěže resp. utkání.
b) prokázat se rozhodčímu před zahájením utkání platným pověřením řídícího orgánu soutěže
c) zúčastnit se celého utkání, sledovat ho a řídícímu orgánu soutěže podat do 5 pracovních dnů
ode dne utkání co nejpřesnější zprávu o průběhu utkání
Práva instruktora
a) hodnotit výkon rozhodčích
b) nahlédnout do náležitostí účastníků
c) zjistí-li jakékoliv nedostatky proti platným předpisům (s výjimkou posuzování chyb ve hře),
upozornit na ně rozhodčí
d) prověřit vliv alkoholu u rozhodčích
Rozpis soutěže může stanovit jinak nebo stanovit doplňující podmínky.

3

DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV

3.1
3.1.1

OBECNÉ ZÁSADY SOUTĚŽÍ
Strukturu soutěží družstev tvoří:
a) republikové soutěže
b) krajské soutěže
c) okresní soutěže
d) místní soutěže.
V jedné skupině dlouhodobé soutěže nesmí startovat dvě družstva stejného oddílu, pokud řídící
orgán v Rozpise soutěže nestanoví jinak.
Utkání družstev sestává ze vzájemných zápasů jednotlivců, dvojic a trojic soupeřů o konečný
výsledek. Pořadí zápasů a jejich hodnocení, zda utkání končí dosažením rozhodujícího zápasového
bodu, složení družstva, minimální počet hráčů družstva, které družstvo je domácí a další údaje jsou
dány v Rozpisu soutěží.
Řídící orgán soutěže, ve svém příslušném rozpise, zvolí způsob bodování v dané soutěži. Tabulkové
body se udělují v rozsahu: mínus jeden bod, nula bodů, jeden bod, dva body a tři body.
Všeobecné povinnosti účastníků soutěže jsou:
a) Splnit v termínu podmínky stanovené v Rozpisu soutěže. Přihláška do soutěže musí
obsahovat adresu hřiště, kontaktní informace oddílu, podpis oprávněné osoby, pokud není
obsah přihlášky upraven Rozpisem soutěže
b) vyhotovit, dle stanoveného postupu, elektronickou soupisku družstva určenou k předložení
před utkáním
c) mít k dispozici venkovní hřiště, jehož rozměry a povrch vyhovují Pravidlům nohejbalu
d) mít k dispozici tělocvičnu či halu, jejíž rozměry a povrch vyhovují Pravidlům nohejbalu,
pokud řídící orgán v Rozpise soutěže nestanoví jinak
e) mít trenéra s potřebnou kvalifikaci, pokud řídící orgán v Rozpise soutěže nestanoví jinak

3.1.2
3.1.3

3.1.4
3.1.5

1
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f) Zařadit do dlouhodobé soutěže dorostu nebo žactva nebo žen jedno družstvo, soutěž
dokončit. Tato povinnost platí pro účastníky nejvyšších krajských soutěží mužů a výše. U
nejvyšších krajských soutěží tato povinnost nemusí být splněna v případě, pokud účastník
soutěže zaplatí řídícímu orgánu této soutěže poplatek ve výši 3.000 až 6.000 Kč dle Rozpisu
soutěže. Pokud se dlouhodobá soutěž hraje jako seriál jednorázových soutěží, musí se
družstvo zúčastnit minimálního počtu jednorázových soutěží dle příslušného ustanovení SŘ.
g) při utkáních a soutěžích používat pouze vybavení schválené řídícím orgánem příslušné
soutěže, přičemž nesplnění této povinnosti není posuzováno jako porušení základních
povinností domácího družstva uvedené v článku 3.7. Použitím jiného vybavení musí však být
zachována regulérnost hry dle článku 1.3 Pravidel.
3.2
3.2.1

3.2.2
3.2.3

3.2.4

3.3
3.3.1

SOUPISKY
Soupiska družstva musí obsahovat jména a příjmení minimálního počtu hráčů družstva, rodná čísla
bez části za lomítkem, registrační čísla a jejich vlastnoruční podpisy. Soupiska musí obsahovat také
jména a příjmení včetně adres a telefonů vedoucího a trenérů družstva. Soupiska musí obsahovat i
kvalifikaci trenérů družstva. Soupiska musí být vedoucím a trenéry družstva vlastnoručně
podepsána.
Před utkáním se soupiska družstva předkládá prvému rozhodčímu ke kontrole. V utkání nesmí
startovat hráč, který není řádně uveden na platné elektronické soupisce.
Připisovat na elektronickou soupisku je možné jen stanoveným postupem ty hráče, kteří:
a) nejsou na soupisce ani jednoho družstva oddílu s výjimkou fluktuujících hráčů
b) změní-li oddílové členství přestupem
c) hostují
d) byli přeřazeni
e) fluktuující
f) zanikne-li oddílové členství
Řídící orgán soutěže může stanovit elektronickou podobu soupisky, pro kterou platí jiné, předem
stanovené podmínky a lhůty než jsou uvedeny v článku 3.2.1. Elektronická soupiska je vybavena
ochrannými znaky, k utkání se předkládá v tištěné podobě a obsahuje tyto náležitosti:
a) název oddílu a družstva
b) registrační číslo hráče/trenéra/další uvedené osoby
c) rodné číslo hráče bez části za lomítkem
d) jméno a příjmení hráče
e) jméno a příjmení trenéra včetně jeho kvalifikace
f) jméno a příjmení dalších uvedených osob
g) označení fluktuujících hráčů (F)
h) vlastnoruční podpis vedoucího družstva
HOSTOVÁNÍ
Hráč, který v hracím roce neodehrál v jakékoliv dlouhodobé soutěži žádné utkání za mateřský oddíl,
může se souhlasem mateřského oddílu hostovat v jakémkoliv jiném oddíle. Mateřský oddíl může v
průběhu hracího roku hostování ukončit 30.6. a vrátit hráče zpět do mateřského oddílu. Hostování
platí v průběhu jednoho hracího roku. Hráč může v hracím roce hostovat pouze jedenkrát.
Hostování začíná připsáním hráče na soupisku družstva oddílu, do kterého hráč ohlásil hostování na
základě písemného oznámení hráče či oddílu, opatřeného souhlasem mateřského oddílu, doručeného
řídícímu orgánu soutěže.
Hostování je ukončeno doručením oznámení mateřského oddílu o ukončení hostování řídícím
orgánům dlouhodobých soutěží, ve kterých startoval a oddílu, kde hostoval. Oznámení musí
mateřský oddíl zaslat prokazatelně poštou nebo předat osobně proti podpisu nejpozději 30.6.
1

Strana 8 (celkem 18)

Soutěžní řád Českého nohejbalového svazu

3.3.2

3.3.3

3.3.4

Nesplní-li tuto podmínku, hostování hráče se považuje za neukončené. Hráč či oddíl jsou povinni
zaslat kopie oznámení o zahájení a ukončení hostování řídícímu orgánu soutěže toho družstva
mateřského oddílu, na jehož soupisce byl uveden před zahájením hostování. Po přestupu může hráč
zahájit hostování do oddílu, ze kterého přestoupil, po uplynutí 12 měsíců. do jiného oddílu okamžitě.
Za ohlášení hostování musí hráč ve prospěch řídícího orgánu dlouhodobé soutěže, ve které bude
startovat, zaplatit poplatek ve výši určené Směrnicí pro hospodaření ČNS.
Hráč, jemuž věk nebo pohlaví umožňuje start ve více kategoriích dle článku 1.3, má možnost
hostovat v různých oddílech v každé takové kategorii zvlášť. Pro každou kategorii je umožněno
pouze jedno hostování. Hostování začíná dnem doručení písemného oznámení hráče či oddílu
opatřeného souhlasem mateřského oddílu řídícímu orgánu té soutěže, ve které bude startovat. Hráč či
oddíl jsou povinni zaslat kopii oznámení o hostování i řídícímu orgánu soutěže mateřského oddílu.
Hráč, který není k 10.2. příslušného soutěžního roku členem oddílu, sdruženého v ČNS a zúčastnil
se v předcházejícím roce jako člen národního svazu nohejbalu, který je sdružen v mezinárodní
nohejbalové asociaci, které je ČNS členem, nebo jeho nižšího organizačního článku, dlouhodobé
soutěže řízené tímto národním svazem nebo jeho nižším organizačním článkem, dále jen zahraniční
hráč, může se zúčastnit dlouhodobých soutěží řízených Výkonným výborem ČNS nebo nižším
organizačním článkem ČNS v příslušném soutěžním roce, pouze na základě hostování podle
ustanovení článku 3.3.
Hostování zahraničního hráče začíná jeho připsáním na soupisku družstva oddílu, do kterého
zahraniční hráč ohlásil hostování. Zahraničního hráče lze připsat na soupisku pouze na základě
písemného oznámení zahraničního hráče, opatřeného souhlasem jeho mateřského oddílu či jeho
národním svazem s hostováním v oddílu sdruženém v ČNS. Toto písemné oznámení zahraničního
hráče musí být prokazatelně doručeno řídícímu orgánu soutěže před připsáním na soupisku družstva
oddílu, do kterého zahraniční hráč ohlásil hostování.
Na hostování zahraničního hráče se použijí ostatní ustanovení SŘ ČNS obdobně.
Ohlášená hostování evidují tyto orgány:
a) výkonný orgán ČNS
b) na základě pověření výkonného orgánu ČNS výkonný orgán RNS, jde-li o hostování hráče mezi
oddíly v něm sdružených
c) na základě pověření výkonného orgánu ČNS výkonný orgán KNS, jde-li o hostování hráče mezi
oddíly různých okresních svazů v něm sdružených, nebo hostování hráče, který naposledy hrál krajský
přebor a nebo hostování hráče do oddílu, jehož některé družstvo hraje nejvýše krajský přebor

3.3.5

Na neoprávněný start a jiná disciplinární provinění se použijí ustanovení DŘ obdobně.

3.4
3.4.1

FLUKTUACE
Fluktuací se rozumí start hráče v druhém družstvu jednoho oddílu během jednoho roku.
Fluktuující hráč je uveden na soupisce základního družstva i na soupisce druhého družstva, zde však
s označením fluktuace písmenem F. Fluktuujících hráčů může v jednom utkání nastoupit pouze
maximálně polovina z minimálního počtu hráčů v dané soutěži, jejichž minimální počet je dán
příslušným rozpisem soutěže. Fluktuace hráčů je povolena pouze do družstva vyšší soutěže.
Fluktuace není možná do družstva hrajícího stejnou či nižší soutěž. Fluktuující hráč může odehrát za
družstvo ve vyšší soutěži maximálně polovinu zbývajícího počtu utkání družstva ode dne, kdy byl
doplněn na soupisku družstva.
Za start fluktuujícího hráče v utkání se považuje jeho uvedení v některém z dílčích zápasů v zápise o
utkání.
Jestliže převýší hráč počet povolených startů, jsou všechna utkání, v nichž takto neoprávněné
startoval, kontumována ve prospěch soupeře.

3.4.2
3.4.3

1
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3.5

PŘEŘAZENÍ
Hráč, který neodehrál v hracím roce v příslušné soutěži žádný dílčí zápas z utkání za družstvo, na
jehož soupisce je uveden, může být svým mateřským oddílem přeřazen do některého jeho jiného
družstva.

3.6

POVINNOSTI DRUŽSTEV
Zástupci družstva uvedení na soupisce se musí dostavit se soupiskou nejpozději do 15 minut před
zahájením utkání a předat ji rozhodčímu.

3.7
3.7.1

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOMÁCÍHO DRUŽSTVA
Domácí družstvo je povinno nejpozději do 30 min před zahájením utkání a v jeho průběhu (netýká
se obecných překážek ve hře, viz Pravidla) zajistit:
a) regulérní hřiště na adrese, uvedené v Rozpisu soutěže a její řádnou úpravu
b) regulérní dva míče a dvě sítě

3.8
3.8.1

OSTATNÍ POVINNOSTI DOMÁCÍHO DRUŽSTVA
Domácí družstvo je povinno nejpozději do 30 min před zahájením utkání a v jeho průběhu zajistit:
a) ukazatel stavu setu a zápasu
b) ukazatel stavu utkání
c) pořádek na hřišti a v jeho blízkém okolí, k tomu vytvořit pořadatelskou službu, jejíž rozsah
určí Rozpis soutěže
d) hráčské lavičky, samostatné nebo oddělené pro hostující družstvo, minimálně pro osm osob
e) prostor pro rozcvičení hostujícího družstva, jehož rozsah určí Rozpis soutěže
f) lékárničku s vybavením pro ošetření drobných poranění
g) stolek a židle pro rozhodčí u hrací plochy
h) trojmo, řídícím orgánem soutěže schválený, typ zápisu o utkání a předat jej rozhodčímu
Rozpis soutěže může stanovit doplňující podmínky.

3.9
3.9.1

POVINNOSTI JEDNOTLIVCŮ
Hráč, trenér, vedoucí družstva, nebo instruktor prokazuje rozhodčímu na požádání svou totožnost
průkazem, který je veřejnou listinou a který obsahuje jeho fotografii a rodné číslo. V případě žactva
se vyžaduje předložení registračního průkazu vydaného ČNS obsahujícího jméno, příjmení, datum
narození a fotografii.
V nepřítomnosti vedoucího přebírá všechna jeho práva a povinnosti dle tohoto článku kapitán.
V nepřítomnosti trenéra může převzít jeho práva a povinnosti dle tohoto článku kapitán nebo
vedoucí družstva.
Povinnosti hráčů:
a) na hrací ploše a v její blízkostí plnit pokyny rozhodčího, vyplývající z platných předpisů
ČNS, svého vedoucího a trenéra
b) minimálně jednou ročně se podrobit lékařské prohlídce, kterou si zajistí sami
c) řídit se platnými sportovně-technickými předpisy
d) řídit se Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu, vydanou Antidopingovým
výborem ČR, včetně všech dodatků a doplňků.
Vedoucí družstva je povinen:
a) jednat výhradně za své družstvo s řídícím orgánem soutěže, soupeři, pořadatelem,
rozhodčími a instruktorem, o těchto jednáních včas hráče svého družstva informovat
b) vyplatit rozhodčím finanční náležitosti nejpozději do 30 min po skončení utkání.
c) zajistit účast družstva v soutěžích

3.9.2

3.9.3

3.9.4

1
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d) zajistit plnění povinností družstva dle tohoto SŘ a Rozpisů
3.10 ZMĚNA SPECIFIKACE UTKÁNÍ
3.10.1 Specifikací utkání se rozumí termín, místo a pořadatelství utkání, čas začátku utkání. Specifikace
utkání je stanovena Rozpisem soutěží a jejich Rozlosováním
3.10.2 Řídící orgán soutěže může specifikaci utkání změnit v závažných případech:
a) z vlastního podnětu
b) z podnětu družstev na základě jejich písemné dohody
3.10.3 Závažnost konkrétních případů posuzuje řídící orgán soutěže. O změně specifikace utkání informuje
řídící orgán soutěže rozhodčí prostřednictvím příslušné odborné komise, pokud tato není zřízena,
pak přímo.
3.10.4 Změna specifikace utkání z podnětu družstev na základě jejich písemné dohody
Žádost doručuje řídícímu orgánu soutěže jedno z družstev dle jejich dohody. Žádost musí být
prokazatelně doručena řídícímu orgánu soutěže nejpozději 5 pracovních dní před oficiálním
termínem utkání. Žádost musí obsahovat písemnou dohodu podepsanou zástupci obou družstev a
doklad o zaplacení poplatku ve výši stanovené Rozpisem soutěže.
Pokud řídící orgán soutěže nejpozději 3 dny před oficiálním termínem utkání nesdělí oběma
družstvům své stanovisko k jejich žádosti, považuje se změna za schválenou.
3.10.5 Změna specifikace utkání z podnětu řídícího orgánu
Rozhodnutí řídícího orgánu musí být prokazatelně doručeno oběma družstvům alespoň
10 pracovních dní předem. V případě odůvodněné žádosti některého z družstev tak může učinit řídící
orgán soutěže i 3 pracovní dny předem (v takovém případě se předpokládá prokazatelné projednání
s oběma družstvy a toto ustanovení nelze použít pro případ onemocnění či zranění hráčů některého
z družstev).
3.11 PRŮBĚH UTKÁNÍ
3.11.1 Podmínky pro nástup k pozdravu (neplatí pro přerušená utkání, dohrávaná v jiném termínu):
a) předložení soupisky prvému rozhodčímu
b) nástup v jednotném sportovním úboru s alespoň minimálním počtem hráčů, který je stanoven
v Rozpisu soutěže a kteří jsou uvedeni v zápise o utkání.
c) nástup k utkání na pokyn prvého rozhodčího
3.11.2 Zahájení utkání
Utkání je ve stanovený začátek zahájeno nástupem na hřiště.
3.11.3 Průběh utkání při nesplnění podmínek
Skrečováním zápasu je družstvo postiženo za:
a) opožděný nástup
b) nenastoupení hráčů k zápasu, a to i v případě zranění či vyloučení hráče(ů), které neumožní
nastoupit k zápasu. V případě zranění hráčů, které neumožní obsazení všech zápasů se
v utkání pokračuje s využitím tohoto ustanovení pro výsledek dílčích zápasů, které nebyly
obsazeny.
c) provinění 4. stupně (viz Pravidla)
Při nesplnění podmínek pro nástup k pozdravu se družstvu skrečuje první zápas ve prospěch
soupeře.
Splní-li do 15 min od stanoveného začátku utkání družstvo podmínky pro nástup k pozdravu,
nastoupí družstva k pozdravu a utkání pokračuje druhým zápasem.
Při nesplnění podmínek pro nástup k pozdravu po 15 min od stanoveného začátku utkání se družstvu
skrečuje druhý zápas ve prospěch soupeře.
1
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Splní-li do 30 min od stanoveného začátku utkání družstvo podmínky pro nástup k pozdravu,
nastoupí družstva k pozdravu a utkání pokračuje třetím zápasem.
Při nesplnění podmínek pro nástup k pozdravu po 30 min od stanoveného začátku utkání se družstvu
kontumuje celé utkání ve prospěch soupeře.
Při nenastoupení hráčů zápasu obou družstev, skrečují se zápasy (kontumuje utkání) oběma
družstvům stejným způsobem. V tomto případě může tabulkové body získat jen družstvo, které v
utkání získá min. polovinu možných zápasových bodů. O konečném výsledku utkání v tomto
případě rozhodne řídící orgán.
V případě skrečování zápasů se pořadí zápasů v utkání se nemění.
3.11.4 Hlášení sestav
Podle nahlášení nejdříve hostujícího družstva, vyznačí rozhodčí do zápisu start hráčů prvního
zápasu, ve kterém budou startovat. Stejně postupuje rozhodčí při zapisování hráčů v dalších
zápasech. Rozpis soutěže může upravit pořadí hlášení sestav do jednotlivých zápasů.
3.12

OPAKOVANÉ UTKÁNÍ
Řídící orgán soutěže může zcela výjimečně nařídit opakované utkání.

3.13 ZÁPIS O UTKÁNÍ
3.13.1 Ve všech utkáních soutěže se užívá jednotný tiskopis zápisu o utkání. Zápis o utkání vyplňuje prvý
rozhodčí, může tuto povinnost přenést na druhého rozhodčího. Zápis se vyplňuje podle předtisku.
3.13.2 Podle nahlášení nejdříve domácího družstva, zapíše rozhodčí do zápisu jméno, příjmení, registrační
číslo všech (nejméně však stanoveného minimálního počtu) hráčů utkání. Po zahájení utkání již další
hráči nemohou být do zápisu zapisováni. Takový hráč, který není uveden v zápise o utkání, nemůže
již nastoupit do žádného z dílčích zápasů. Po každém setu zaznamenává rozhodčí jeho výsledek.
3.13.3 Po skončení utkání zkontroluje prvý rozhodčí zápis o utkání, dopíše čas ukončení utkání a případně
své poznámky či poznámky druhého rozhodčího. Takto vyplněný zápis nejprve zkontrolují a
podepíší kapitáni obou družstev a po nich oba rozhodčí. Podpisy dalších osob může určit Rozpis
soutěže.
3.13.4 Poznámky hráčů, kapitánů či funkcionářů družstev nejsou do zápisu zaznamenávány. Tyto
poznámky je nutné řešit v souladu s ustanovením SŘ o námitkách. V případě, že kapitán družstva
zápis nepodepíše, platí výsledek utkání dle zápisu o utkání bez ohledu na podané námitky.
3.13.5 Originál zápisu o utkání zasílá řídícímu orgánu soutěže prvý rozhodčí. Prvou kopii obdrží hosté,
druhou kopii domácí.
3.14 VYSTOUPENÍ NEBO VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE
3.14.1 Jestliže družstvo vystoupí ze soutěže nebo je vyloučeno, jsou všechna jeho utkání kontumována,
aniž by soupeři získali jakýkoliv výsledkový zisk. Pokud se tak stane po posledním utkání základní
části soutěže, pak ke kontumaci výsledků nedochází.
3.14.2 Jestliže družstvo vystoupí ze soutěže nebo je vyloučeno v průběhu nadstavbové části soutěže, jsou
kontumována jeho utkání v dané části nadstavbové soutěže (např. pokud se tak stane ve čtvrtfinále,
vítězem čtvrtfinále je soupeř).
3.14.3 Hráči družstva, které vystoupilo nebo bylo vyloučeno ze soutěže:
a) na hráče se pohlíží, jako kdyby za družstvo odehráli utkání, která byla odehrána před
vystoupením/vyloučením
b) hráči mohou v příslušné sezóně nastoupit za jiný oddíl na základě hostování či přestupu,
avšak až po nabytí účinnosti rozhodnutí o vystoupení/vyloučení družstva, jehož byli hráčem
3.14.4 Jestliže družstvo ze soutěže vystoupilo, startuje v dalším ročníku v soutěži minimálně o dvě nižší
než byla soutěž, ze které vystoupilo, pokud Rozpis soutěže nestanoví jinak.

1
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3.15 UMÍSTĚNÍ V SOUTĚŽI
3.15.1 Konečné umístění družstev v soutěži, hrané skupinovým systémem, je dáno počtem získaných
tabulkových bodů.V případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění na kterémkoliv místě:
a) vyšší počet tabulkových bodů ze vzájemných utkání
b) rozdíl zápasových bodů ze vzájemných utkání
c) rozdíl setů ze vzájemných utkání
d) rozdíl míčů ze vzájemných utkání
e) rozdíl zápasových bodů ze všech utkání
f) rozdíl setů ze všech utkání
g) rozdíl míčů ze všech utkání
h) los.
3.15.2 Průběžné umístění družstev v soutěži, hrané skupinovým systémem, je dáno počtem získaných
tabulkových bodů.V případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění na kterémkoliv místě:
a) rozdíl zápasových bodů ze všech utkání
b) rozdíl setů ze všech utkání
c) rozdíl míčů ze všech utkání
d) los.
3.15.3 Umístění družstev v soutěži, hrané vyřazovacím systémem, je dáno počtem získaných vítězných
utkání v jednotlivých kolech.V případě rovnosti zápasových bodů rozhoduje o vítězi utkání:
a) rozdíl setů v tomto utkání
b) rozdíl míčů v tomto utkání
c) los.
3.16 SESTUP
3.16.1 Počet sestupujících družstev, a to zda družstvo sestoupí přímo či zda se zúčastní kvalifikace a
s jakými družstvy, stanoví řídící orgán v Rozpisu soutěží. Sestupující družstvo sestupuje do nejbližší
nižší soutěže. V případě, že ze soutěže některé družstvo vystoupilo či bylo vyloučeno, počet
sestupujících družstev se adekvátně tomu sníží.
3.16.2 Jestliže je některé družstvo, které bylo účastníkem minulého ročníku soutěže a vybojovalo si účast i
v ročníku následujícím, vyřazeno před zahájením soutěže pro nesplnění podmínek účasti ve vyšší
soutěži nebo se do soutěže nepřihlásí, nebo ze soutěže vystoupilo, nebo bylo ze soutěže vyloučené,
zařadí se na jeho místo družstvo sestupující, a to podle pořadí. Jenom po vyčerpání všech
sestupujících, doplní soutěž družstvo z nižší soutěže podle pořadí nebo podle výsledku kvalifikace.
3.17 POSTUP
3.17.1 Počet postupujících družstev, a to zda družstvo postoupí přímo či zda se zúčastní kvalifikace a
s jakými družstvy, stanoví řídící orgán v Rozpisu soutěží.
3.17.2 Pokud družstvo právo na účast v kvalifikaci do vyšší soutěže odmítne nebo nesplní podmínky účasti,
jeho právo přechází na nejblíže za ním umístěné družstvo v této nižší soutěži, nejhůře však na
družstvo umístěné do třetího místa. Odmítne-li i toto družstvo, omezí se počet družstev v kvalifikaci.
3.17.3 Odmítne-li postup nebo nesplní jeho podmínky družstvo, které si ho vybojovalo v kvalifikaci,
postupuje místo něho níže umístěné družstvo z kvalifikace, a to podle pořadí. Jenom po vyčerpání
všech družstev z kvalifikace bude vyšší soutěž doplněna o družstvo sestupující, a to podle pořadí.
3.17.4 Jestliže se hraje soutěž s přímým postupem v jedné skupině a v případě, že některé z oprávněných
družstev nesplní podmínky účasti vyšší soutěže nebo odmítne postoupit, postupuje místo něho
nejblíže za ním umístěné družstvo, nejhůře však družstvo umístěné do čtvrtého místa.
3.17.5 Jestliže se hraje soutěž téže úrovně ve skupinách s přímým postupem a v případě, že některé z
oprávněných družstev nesplní podmínky účasti vyšší soutěže nebo odmítne postoupit, postupuje
1
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místo něho vítěz kvalifikace družstev, která se umístila o jedno místo hůře, než oprávněné družstvo.
Nesplní-li podmínky účasti ani toto družstvo nebo účast v kvalifikaci odmítne, hraje se kvalifikace s
menším počtem účastníků.
3.18

PŘEVEDENÍ SOUTĚŽE
Družstvo může být zařazeno do vyšší soutěže, aniž by postoupilo způsobem uvedeným
v předcházejícím článku. Jde o vzájemné převedení soutěží mezi družstvem hrajícího vyšší soutěž
(dále jen vyšší družstvo) a druhým družstvem hrajícím nižší soutěž nebo z vyšší soutěže
sestupujícím (dále jen nižší družstvo) jiného oddílu, a to za těchto podmínek:
a) Výše soutěže je dána konečným umístěním družstva v posledním hracím roce.
b) Na převedení do vyšší soutěže není právní nárok a rozhoduje o něm řídící orgán té soutěže,
do které nižší družstvo postupuje.
c) převedení žádá nižší družstvo písemně řídící orgán vyšší soutěže v době od skončení soutěží,
které obě družstva hrají do 30 kalendářních dní před termínem určeným pro přihlášky do
dalšího ročníku.
d) K žádosti přikládá nižší družstvo písemné vyjádření vyššího družstva opatřené razítkem a
podpisem oprávněného zástupce obsahující souhlas s převedením soutěže pro toto nižší
družstvo a písemný návrh vyššího družstva na své zařazení do soutěží v příštím hracím roce.
e) Vyšší družstvo může být pro následující rok zařazeno do stejné úrovně soutěže, kterou hrálo
nižší družstvo před převedením, pouze v tom případě, že řídící orgán této soutěže souhlasí
s jeho zařazením. V opačném případě je vyšší družstvo zařazeno do soutěže o jeden stupeň
nižší, pokud samo nepožádá o své zařazení ještě níž.
f) Řídící orgán vyšší soutěže rozhodne do 14 dní po obdržení žádosti, jestli s převedením
soutěže souhlasí a do sedmi dnů oznámí nižšímu družstvu své rozhodnutí.
g) Nižší družstvo je povinno do 7 dnů od přijetí kladného rozhodnutí zaplatit za převedení
soutěže ve prospěch ČNS poplatek ve výši určené Směrnicí pro hospodaření ČNS, který
bude rozdělen 50% pro řídící orgán vyšší soutěže a 50% pro řídící orgán nižší soutěže. Po
zaplacení poplatku oznámí řídící orgán všem stranám převedení soutěže, v opačném případě
je informuje o zrušení převedení. V případě, že poplatek je uhrazen po termínu, bude
poplatek vrácen do 14 dnů od rozhodnutí o zrušení převedení.

3.19 POSTARŠENÍ
3.19.1 Na základě této výjimky může hráč startovat i v jiné věkové kategorii.
Řídící orgán na žádost klubu, doloženou souhlasem lékaře a rodičů, povolí souběžný start ve více
věkových kategoriích. Žádost se vyplňuje do předepsaného formuláře.
Pokud je uplatněno postaršení, může:
a) žactvo mladší 13 let startovat i v soutěžích dorostu
b) žactvo, které v hracím roce dovrší 13 let, ale je mladší 15 let, startovat i v soutěžích
dospělých
3.19.2 Pro každého jednotlivého hráče musí být postaršení vystaveno zvlášť, nelze aplikovat hromadné
postaršení více osob na jednom formuláři. Platnost každého postaršení nabývá účinnosti dnem
schválení příslušným řídícím orgánem soutěže. Platnost každého postaršení končí posledním
kalendářním dnem v roce, ve kterém bylo schváleno.
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4

JEDNORÁZOVÉ SOUTĚŽE

4.1
4.1.1

OBECNÉ ZÁSADY SOUTĚŽÍ
Řídící orgán soutěže je povinný vydat Rozpis soutěže nejpozději čtyři týdny před termínem konání
soutěže včetně ustanovení k technickému zajištění soutěže. U postupových soutěží nejpozději
2 měsíce předem, propozice k technickému zajištění pak 2 týdny před termínem konání soutěže.
Systém jednorázových soutěží určí v Rozpise soutěží řídící orgán soutěže. Pokud je soutěž součástí
postupové soutěže, postupový klíč určí v Rozpise soutěží vždy řídící orgán vyšší soutěže.
Hráč, který v době konání příslušné kvalifikace jednorázové soutěže hostuje v dlouhodobé soutěži
v jiném oddílu, startuje na této jednorázové soutěži (včetně kvalifikace) za tento oddíl. Za mateřský
oddíl startovat nemůže.Pokud na kvalifikaci nestartoval, nebo soutěž kvalifikaci nemá, hráč startuje:
a) za oddíl, kde hostuje v dlouhodobé soutěži, jestliže hostování hráče nebylo 30.6. ukončeno
b) za mateřský oddíl, jestliže hostování hráče bylo 30.6. ukončeno.
Hraje-li se soutěž skupinovým systémem a jsou-li v jedné skupině dva nebo více jednotlivců, dvojic
nebo trojic z jednoho oddílu, hrají se zápasy mezi nimi před ostatními zápasy skupiny.

4.1.2
4.1.3

4.1.4
4.2

POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ
Povinnostmi účastníků jsou:
a) Do stanoveného termínu zaslat řídícímu orgánu soutěže přihlášku do soutěže ve dvou
stejnopisech. Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, adresu a telefon zodpovědného
zástupce oddílu a musí být jím podepsána.
b) Dostavit se v určenou dobu před soutěží k prezentaci a uvést při prezentaci jmenné složení
jednotlivce, dvojice, trojice či družstva. Neprezentuje-li se stanovený počet hráčů, nemůže
jednotlivec, dvojice, trojice resp. družstvo v soutěži startovat.
c) Nastoupit k zápasu do 5 min po ohlášení jeho začátku pořadatelem (rozhlasem, v časovém
pořadí a pod.). Nenastoupí-li, skrečuje se zápas ve prospěch soupeře.

5

ODDÍLOVÉ ČLENSTVÍ
Soutěží se mohou zúčastnit pouze hráči, kteří jsou členy oddílu (klubu) nohejbalu na podkladě
oddílového členství nebo družstva vytvořená dle článku 2.4.6 Stanov, pokud to řídící orgán soutěže
umožní Rozpisem soutěže. Oddílové členství - viz Stanovy.

6

PŘESTUPY

6.1
6.1.1

OBECNÉ ZÁSADY PŘESTUPŮ
Hráč může své oddílové členství změnit přestupem z mateřského oddílu do jiného oddílu v některém
přestupním termínu.
Přestupní termíny jsou 15.1 až 31.1. a 15.7. až 31.7.

6.1.2
6.2
6.2.1
6.2.2

6.2.3

OHLÁŠENÍ PŘESTUPU A JEHO NÁLEŽITOSTI
Hráč musí přestup písemně ohlásit mateřskému oddílu a přestupnímu orgánu.
Hráč nesmí ohlásit v jednom přestupním termínu více přestupů anebo do více oddílů. Po přestupu
může hráč ohlásit přestup do oddílu, ze kterého přestoupil, po uplynutí 12 měsíců. Do jiného oddílu
okamžitě. Za ohlášení přestupu musí hráč ve prospěch přestupního orgánu zaplatit přestupní
poplatek ve výši určené Směrnicí pro hospodaření ČNS.
V písemném ohlášení přestupu hráč musí uvést své jméno a příjmení, registrační číslo, bydliště, svůj
mateřský oddíl, dlouhodobou soutěž, kterou naposledy hrál, a oddíl, do kterého přestup hlásí a
1
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6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.3
6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4
6.3.5

6.3.6

6.4
6.4.1
6.4.2

vyjádření nového oddílu. Písemné ohlášení přestupu musí hráč vlastnoručně podepsat. Hlásí-li
přestup opakovaně pak i tuto skutečnost. Za opakovaný přestup se považuje ohlášení přestupu
v každém následujícím přestupním termínu do téhož oddílu, kam byl hlášen první přestup.
Prvý stejnopis písemného ohlášení přestupu musí hráč zaslat prokazatelně nebo předat osobně proti
podpisu oprávněného zástupce svému mateřskému oddílu nejpozději 5.1. resp. 5.7. Druhý stejnopis
písemného ohlášení přestupu musí hráč zaslat prokazatelně poštou nebo předat osobně proti podpisu
příslušnému přestupnímu orgánu nejpozději 31.1. resp. 31.7.
K ohlášení přestupu musí přiložit jednak prokazatelný doklad o zaslání prvého stejnopisu ohlášení
přestupu mateřskému oddílu, pokud již není písemné vyjádření mateřského oddílu k přestupu na
druhém stejnopisu doporučeném přestupnímu orgánu, doklad o zaplacení přestupního poplatku.
Obdrží-li mateřský oddíl od hráče písemné ohlášeni přestupu, musí nejpozději 31.1. resp. 31.7. zaslat
doporučené poštou nebo předat osobně proti podpisu příslušnému přestupnímu orgánu své vyjádření
k přestupu. Neobdrží-li přestupní orgán toto vyjádření nebo bylo-li zasláno později, má se za to, že
mateřský oddíl s přestupem souhlasí. Obsah svého vyjádření musí mateřský oddíl hráči sdělit.
ROZHODOVÁNÍ O PŘESTUPECH
O ohlášených přestupech rozhodují tyto přestupní orgány:
a) výkonný orgán ČNS.
b) na základě pověření výkonného orgánu ČNS výkonný orgán RNS, jde-li o přestup hráče
mezi oddíly v něm sdružených
c) na základě pověření výkonného orgánu ČNS výkonný orgán KNS, jde-li o přestup hráče
mezi oddíly různých okresních svazů v něm sdružených, nebo přestup hráče, který hrál
naposledy krajský přebor a nebo přestup hráče do oddílu, jehož některé družstvo hraje
nejvýše krajský přebor.
Řízení o přestupu je zahájeno dnem doručení žádosti o přestup přestupnímu orgánu. Účastníky jsou
hráč, mateřský oddíl a nový oddíl. Přestupní orgán musí účastníkům rozhodnutí prokazatelně
oznámit do 10.2., resp. 10.8.
Přestupní orgán přestup zamítne:
a) nesouhlasí-li mateřský oddíl s poprvé hlášeným přestupem
b) nesouhlasí-li mateřský oddíl s opakovaným přestupem a nový oddíl nezaplatí stanovené
odstupné
c) nesouhlasí-li nový oddíl s hlášeným přestupem
d) hráč má neuhrazené pokuty vůči ČNS
e) hráč byl potrestán disciplinárním trestem zastavením závodní činnosti delším než 3 měsíce
nebo na více než 6 utkání a tento trest nebyl vykonán v plné výši
Přestupní orgán přestup neprojedná, nejsou-li splněny náležitosti přestupu dle této kapitoly.
Při neschválení opakovaných přestupů mateřským oddílem přestupní orgán přestup schválí, pokud
nový oddíl zaplatí stanovené odstupné. Při druhém opakovaném přestupu bude přestup schválen,
nicméně nový oddíl je povinen zaplatit stanovené odstupné, pokud se oddíly nedohodnou jinak (viz
písemný záznam potvrzený oběma oddíly). Jestliže nový oddíl nezaplatí stanovené odstupné do
30 dnů po konci přestupních termínů, je přestup automaticky považován za neschválený.
Schválí-li přestupní orgán přestup, změna oddílového členství nastává k termínu rozhodnutí
přestupního orgánu. O svém rozhodnutí neprodleně vyrozumí přestupní orgán hráče i mateřský
oddíl, ve vyrozumění poučí o možnosti odvolání se proti rozhodnutí.
ODSTUPNÉ
Odstupné se stanoví na základě dohody mateřského oddílu a nového oddílu.
Pokud se oba oddíly nedohodnou jinak, je odstupné při přestupu stanoveno dle ustanovení tohoto
SŘ. Pro výši odstupného je rozhodující nejvyšší dlouhodobá soutěž, ve které byl hráč naposledy
1
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6.4.3

6.4.4

uveden na soupisce družstva mateřského oddílu nebo pokud hostoval, tak na soupisce družstva
oddílu, kde hostoval. U fluktuujících hráčů se jedná vždy o družstvo v nižší soutěži (základní
družstvo). Při opakovaném přestupu jsou rozhodující skutečnosti v době podání prvního přestupu
(věk, příslušnost k soutěži, platné částky odstupného). V případě, že je dorostenec/žák uveden na
soupisce Dorostenecké ligy, pak tato soupiska je prioritní.
Výše odstupného je určena Směrnicí pro hospodaření ČNS. Rozhodující je věk, kterého hráč
dosáhne v kalendářním roce, ve kterém podává první žádost o přestup. U hráčů nebo hráček, kteří
mají v době ohlášení přestupu platnou reprezentační smlouvu, se odstupné zvyšuje o 50%.
Pokud při opakovaných přestupech nedojde k dohodě o způsobu zaplacení odstupného, může nový
oddíl poukázat odstupné na konto ČNS. V takovém případě předá nový oddíl kopii dokladu o
zaplacení odstupného přestupnímu orgánu nejpozději do 31.1., resp. 31.7.

7

NÁMITKY

7.1

NAMÍTAJÍCÍ
Každý (dále jen namítající), jehož práva daná sportovně technickými předpisy jsou porušena nebo
ohrožena, má právo podat námitky. Namítajícím můžou být i VV, jeho člen, jím zřízená komise,
rozhodčí, DR, její člen.

7.2

OBSAH NÁMITKY
V písemném podání namítající musí uvést zejména své jméno a funkci v ČNS, oddíl svůj název, pod
kterým se jeho družstvo dané soutěže zúčastnilo, popis události, ke které se námitky vztahují, podpis
člena orgánu ČNS, vedoucího družstva nebo vedení oddílu. Přílohou podání u dlouhodobých soutěží
musí být kopie dokladu o zaplacení vkladu.

7.3
7.3.1

PODÁNÍ NÁMITKY
Namítající podává námitky písemně řídícímu orgánu po skončení utkání nebo jiné události, ke které
se námitky vztahují, nejpozději:
a) do 15 min u jednorázových soutěží
b) do 7 pracovních dnů u dlouhodobých soutěží
Podání námitek nemá odkladný účinek.

7.3.2
7.4
7.4.1

7.4.2
7.5
7.5.1

7.5.2

POPLATEK ZA PODÁNÍ NÁMITKY
Namítající musí námitky doložit vkladem určeným DŘ. Vklad u jednorázových soutěží se hradí v
hotovosti, v ostatních případech bezhotovostním převodem na účet ČNS. Od platby poplatku jsou
osvobozeni VV, člen VV, odborná komise, rozhodčí, DR a člen DR.
Jsou-li námitky zamítnuty, připadne vklad v plné výši řídícímu orgánu. Je-li námitkám vyhověno i
částečně, vrací se vklad namítajícímu v plné výši.
ROZHODNUTÍ O NÁMITCE
O výsledku projednávání vydá řídící orgán soutěže písemné rozhodnutí:
a) námitkám bylo vyhověno
b) námitkám bylo vyhověno částečné
c) námitky byly zamítnuty
Své rozhodnutí řídící orgán soutěže zdůvodní a zašle ho všem účastníkům řízení.

1
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8

ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

8.1

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Nejsou.

8.2

TERMINOLOGIE
Datumy v tomto dokumentu uváděné se vždy vztahují k příslušnému hracímu roku, u přestupů pak
k nejbližšímu přestupnímu termínu. Hřištěm je v tomto dokumentu obecně označována hrací plocha
a volný herní prostor dle Pravidel.

8.3
8.3.1
8.3.2

PLATNOST DOKUMENTU
Ruší se všechny předchozí Soutěžní řády včetně všech změn a doplňků.
Tento dokument je platný dnem 2.3.2014 s okamžitou účinností.
V Praze dne 2.3.2014
Kamil Kleník v.r.
Prezident ČNS
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