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

ZÁPIS
z Konference Krajského nohejbalového svazu Plzeňský kraj, konané 21.11.2015, od
10,30 hodin do 13,30 hodin v restauraci Chválenda, Chválenická 4, Plzeň.
Přítomni : 12 účastníků – pánové Gaiger (VV KNS, SN PM), Barák (VV KNS, TJ Sokol
Horažďovice), ing. Wendler (VV KNS, KN PS), Mgr. Pavlík (VV KNS), Vaňourek
(AC Zruč-Senec), Turek (NK Janovice), Oktábec (TJ Slavoj Tachov), Tolar (TJ Baník
Stříbro), Hlavatý (KNS KVK), Linhart (KNS KVK), Šíp (TJ Radomyšl), Sušánka (KN PJ).
Zápis obdrží : členové VV KNS, okresní orgány nohejbalu PK, VV ČNS, oddíly
Plzeňského kraje registrované v ČNS, PKO ČSTV, KNS Karlovy Vary.
Program :

Zahájení
Zpráva o činnosti KNS v roce 2015
Volba delegátů za KNS PK na VH ČNS
Vyhodnocení dlouhodobých mistrovských soutěží 2015, vyhlášení
výsledků KP družstev mužů 2015 – předání diplomů a pohárů
5. Dlouhodobé krajské mistrovské soutěže mužů a žáků 2016
6. Diskuse
7. Závěr
1.
2.
3.
4.

ad 1/ Schůzi řídil, zahájení a přivítání účastníků provedl Mgr. Pavlík, program
Konference doplněn o volbu delegátů na VH ČNS a schválen.
ad 2/ Zprávu o činnosti KNS v roce 2015 přednesl předseda KNS pan Gaiger.
Podrobnosti viz příloha zápisu „Zpráva o činnosti KNS 2015“.
Ad 3/ Na návrh VV KNS byli zvoleni delegáti za KNS PK na VH ČNS (Nymburk ,
6.12.2015) pánové Gaiger, Barák a ing.Wendler – 10 pro, 2 zdržel se.
ad 4/ Zhodnocení jednorázových a dlouhodobých mistrovských soutěží 2015 provedl
ing. Wendler (KP družstev mužů, KP družstev žáků, KP trojic a dvojic dorostu,
žáků starších a žáků mladších). Vyhodnocení dlouhodobé mistrovské soutěže
mužů 2015 (KP družstev mužů) provedli pánové Gaiger a ing. Wendler,
zúčastněným družstvům předali diplomy, finanční odměny a věcné ceny.

ad 5/ VV KNS seznámil s Rozpisy dlouhodobých mistrovských soutěží 2016.

KP družstev mužů – Rozpis soutěže akceptován, předpokládaný počet
účastníků 5-6. Po diskuzi v plénu s potenciálními účastníky soutěže schválen
systém soutěže (stejné jako v roce 2015).
KP družstev žáků – Rozpis soutěže akceptován, předpokládaný počet účastníků
4. Počet turnajů navýšen na 8, trojice a dvojice se budou hráti na 3 dopady,
jednorázové přebory budou v rámci této soutěže, mimokrajský účastník Liapor
K.Vary a TJ Radomyšl.
„Rozpis KP družstev mužů 2016, Rozpis KP družstev žáků 2015 a Přihlášky do
soutěží“ budou rozeslány do 31.12.2015.
ad 6/ Diskuse
- Pan Jiří Linhart (VV KNS Karlovy Vary) informoval o činnosti KNS Karlovy Vary
v roce 2015, sdružený okresní přebor KV-SO 1.třídy hrálo 6 družstev, 2.třídy 8
družstev, žákovskou soutež v kraji neorganizovali, VV má 6 členů.
- Pan Vladimír Hlavatý (VV KNS Karlovy Vary, SK Liapor K.Vary) informoval o
činností SK Liapor K.Vary, zúčastňují se všech soutěží mužů, dorostu, žáků a
žen v ČR, pořádají velké množství turnajů i pro mládež.
- Pan Ladislav Gaiger (VV KNS PK, SN PSU PM) informoval o činnosti SN PSU
Plzeň-město v roce 2015, soutěže hrálo 23 družstev ve 3 třídách, žádná práce
s mládeží, v roce 2016 v soutěžích elektronické soupisky.
- ing. Miroslav Wendler (VV KNS PK, VV KN PS) informoval o činnosti KN Plzeňsever, soutěž hrálo 7 družstev, v roce 2016 v soutěži elektronické soupisky.
Dále hodnotil účast mládežnických družstev v republikových jednorázových
soutěžích, z 9ti soutěží se družstva z PK zúčastnili 7 MČR. Úspěchy získala
družstva TJ Baník Stříbro (1. místa ve trojicích i ve dvojicích mladších žáků, 3.
místo v jednotlivcích ml. žáků), AC Zruč-Senec 2004 (4. místo ve dvojicích ml.
žáků, 2. místo v jednotlivcích ml. žáků), TJ Sokol Horažďovice (2. místo ve
dvojicích st. žáků, 4. místo ve dvojicích dorostu).
- Pan Tomáš Vaňourek (AC Zruč-Senec) informoval o vzniku olympijského parku
v době letních olympijských her 2016 v Plzni ve Škodalandu. Bude zastoupen i
sport nohejbal.
- Pan Ladislav Barák (VV KNS, TJ Sokol Horažďovice, ředitel sportu nohejbal pro
LODM 2015) informoval o proběhlé Letní olympiádě dětí a mládeže 2015 (LODM
2015). Podařilo se po nemalém úsilí (KNS PK, ČNS, pan Libor Větrovský)
prosadit sport nohejbal i do LODM 2015, informoval o dvouročních přípravách,
samotném průběhu, výsledcích sportu nohejbal (zúčastnila se družstva ze všech
14ti krajů !!!). Nohejbalová soutěž se povedla jak po organizačních, sportovní i
společenské stránce - přispěl tomu ambasador sportu nohejbal Jan Vanke
(Liapor Karlovy Vary).

- Mgr. Vladimír Pavlík (VV KNS) informoval o připravovaných změnách Stanov
ČNS a jeho připomínkách k některým změnám ohledně působnosti Valné
hromady a Konference ČNS.
Informoval o doškolení trenérů LC a LD 12.12.2015 v Praze.
Plánuje se školení trenérů LD v Karlových Varech pro kraje Karlovarský a
Plzeňský v měsíci lednu 2016.
ad 7/ Závěr provedl pan Ladislav Gaiger (předseda VV KNS ). Poděkoval všem
přítomným za činnost v nohejbalovém hnutí.

Ladislav Gaiger
předseda KNS

v. r.

