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R O Z P I S 

 

Krajský přebor v nohejbalu trojic a dvojic  

žáků starších a žáků mladších 2015 

1.    Předpis 

Hraje se dle platných pravidel nohejbalu ČNS (upřesnění: hraje se –  žáci starší 

na dva dopady, žáci mladší na tři dopady), dle platného soutěžního řádu ČNS a  

dle tohoto rozpisu. 

2.    Startující družstva 
Oddíly, jejichž družstva startují, musí být registrovány v ČNS. 

Krajský přebor trojic a dvojic se uskuteční v kategoriích žáci starší a žáci mladší. 

Krajský přebor trojic a dvojic žáků starších a žáků mladších je kvalifikačním 

turnajem pro Mistrovství ČR trojic a dvojic žáků starších a žáků mladších 2014.  

  Řídícím orgánem je STK KNS Plzeňský kraj. 

Počet startujících trojic a dvojic není omezen. 

Z KP trojic a dvojic žáků starších a žáků mladších postupuje na MČR trojic a 

dvojic  žáků starších a žáků mladších přímo nejlépe umístěné družstvo z 

Plzeňského kraje. Další účastníci MČR viz Rozpis JSMČR. 

 

3.    Systém soutěže 

Krajský přebor trojic a dvojic se hraje skupinovým systémem. 
Přebory jsou zároveň 1. a 2. mistrovským turnajem KP družstev žáků. 

4.   Přihlášky 
Přihlášky se přijímají v den konání přeboru při prezentaci.  

Na přihlášení po skončení prezentace nebude brán zřetel.  

Start hráčů ve více kategoriích není povolen. 

5.  Náležitosti družstev 
Přihláška při prezentaci obsahující ústní nahlášení jmen, příjmení, datum 

narození a registrační číslo hráčů trojice či dvojice žáků starších a žáků mladších 

a při prezentaci předložení elektronických soupisek pro dlouhodobou soutěž, na 

kterých jsou hráči uvedeni.  



 

6.    Jednotná ústroj 
Trojice či dvojice musí nastoupit k zápasům v jednotném oblečení a takto sehrát 

všechny zápasy. Nesplnění pokuta 50,-Kč / 1 hráče. 

7.      Pořadatel a termín  

     KP trojic 

Pořadatel: TJ Sokol Horažďovice VYNK Hapon, Tyršova 352, Horažďovice.  
Termín neděle 26.4.2015. Začátek v 9,00 hodin, prezentace 8,00-8,45 hodin. 
KP dvojic 
Pořadatel: AC Zruč-Senec, sportovní areál, Sportovní ul. 14, Zruč-Senec. 
Termín neděle 10.5.2015. Začátek v 9,00 hodin, prezentace 8,00-8,45 hodin. 

8.   Rozhodčí 
Dle Rozpisu KP družstev žáci 2015 PK, čl. 7. 

9.   Námitky a odvolání 
Dle SŘ nohejbalu. 

10. Hospodářská ustanovení 

Oddíly Plzeňského kraje budou mít hrazeno 100% jízdného pro 1 trojici žáků 
starších (3 hráči + vedoucí) a 1 trojici žáků mladších (3 hráči + vedoucí), 1 dvojici 
žáků starších (2 hráči + vedoucí) a žáků mladších (2 hráči + vedoucí). Pořadatel 
startuje na vlastní náklady. 
Finanční částku obdrží oddíly zpětně až na základě zpracované výsledkové listiny 
pořadatelem příslušného přeboru a v případě dostatečného množství finančních 
prostředků KNS.  
Pořadatel přeborů obdrží částku dle rozhodnutí VV KNS Plzeňský kraj. 

 

11.  Ceny 
Trojice a dvojice na 1. - 3. místě obdrží medaile a diplomy. 

12.  Poznámka 
Postupující na Mistrovství ČR trojic a dvojic obdrží po skončení KP trojic a dvojic 
potřebné informace. 
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