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

ZÁPIS
z Konference Krajského nohejbalového svazu Plzeňský kraj, konané 26.11.2016, od
10,30 hodin do 13,30 hodin v restauraci Chválenda, Chválenická 4, Plzeň.
Přítomni : 13 účastníků – pánové Gaiger (VV KNS, SN PM), Barák (VV KNS, TJ Sokol
Horažďovice), ing. Wendler (VV KNS, KN PS), Mgr. Pavlík (VV KNS), Mgr. Nozar (VV
KNS), Kovanda (AC Zruč-Senec), Mgr. Beneš (TJ Baník Stříbro), Smola (SDH
Hradecko), Šíp (TJ Radomyšl), Sušánka (KN PJ, AVZO Čižice), ing. Stehlík (VV ČNS,
TJ Plzeň Bílá Hora), Bc. Martin Karnet (TJ Sokol Žihle), Oláh (SDH CHrašťovice).
Zápis obdrží : členové VV KNS PK, okresní orgány nohejbalu PK, VV ČNS, oddíly
Plzeňského kraje registrované v ČNS, PKO ČSTV, KNS Karlovy Vary.
Program :

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti KNS v roce 2016
3. Vyhodnocení dlouhodobých mistrovských soutěží 2016, vyhlášení
výsledků KP družstev mužů 2016 – předání odměn
4. Dlouhodobé a jednorázové krajské mistrovské soutěže mužů a žáků
2017
5. Volba delegátů na VH ČNS
6. Diskuse
7. Závěr

ad 1/ Schůzi řídil, zahájení a přivítání účastníků provedl Mgr. Pavlík, program schválen.
ad 2/ Zprávu o činnosti KNS v roce 2016 přednesl předseda KNS pan Gaiger.
Podrobnosti viz příloha zápisu „Zpráva o činnosti KNS 2016“.
Ad 3/ Zhodnocení jednorázových a dlouhodobých mistrovských soutěží 2016 provedl
ing. Wendler (KP družstev mužů, KP družstev žáků, KP trojic a dvojic žáků
starších a žáků mladších). Vyhodnocení dlouhodobé mistrovské soutěže mužů
2016 (KP družstev mužů) provedli pánové Gaiger a ing. Wendler, zúčastněným
družstvům předali diplomy, finanční odměny a vítězi pohár.
ad 4/ VV KNS informoval o přípravě dlouhodobých mistrovských soutěží 2017.
KP družstev mužů – Rozpis soutěže akceptován, momentálně předpokládaný
počet účastníků 4-5. Po diskuzi v plénu s potenciálními účastníky soutěže bude
systém soutěže určen po uzávěrce přihlášek do soutěže (účastníci budou
pozváni na schůzi VV KNS). VV KNS rozešle dopis s výzvou k účasti v KP
družstev 2017 do hnutí v Plzeňském kraji.

KP družstev žáků – Rozpis soutěže akceptován, předpokládaný počet účastníků
4. Počet turnajů 8, trojice a dvojice se budou hráti na počet dopadů, které určí
VV ČNS pro jednorázové republikové přebory, jednorázové krajské přebory
budou v rámci této soutěže, mimokrajský účastník Liapor K.Vary a TJ Radomyšl.
„Rozpis KP družstev mužů 2017, Rozpis KP družstev žáků 2017 a Přihlášky do
soutěží“ budou rozeslány do 31.12.2016.
ad 5/ Na návrh VV KNS byli zvoleni delegáti za KNS PK na volební VH ČNS (Nymburk,
11.12.2016) pánové Gaiger, Barák a ing.Wendler – 10 pro, 3 se zdržel.
Mgr. Pavlík informoval plénum o návrzích na úpravu dokumentů ČNS a o návrhu
kandidátů do volených funkcí orgánů ČNS.
ad 6/ Diskuse
- Mgr. Vladimír Pavlík (VV KNS) informoval o Mistrovství světa v Brně, o
připravovaných vzdělávacích akcích ČNS (sledovat webové stránky ČNS) a o
připravovaném Nohejbalovém poháru družstev 2017 v Plzeňském kraji.
- ing. Vlastimil Stehlík (VV ČNS) informoval o MS v Brně a o rozvoji nohejbalu ve
světě.
- pan Jan Kovanda (AC Zruč-Senec) seznámil s kauzou nedohraného utkání
play-of 1. ligy mezi AC Zruč-Senec A – TJ Sokol Horažďovice A a jejími
příčinami, výsledky a pokračováním na ČNS. Dále diskutoval o nasazování
rozhodčích na 1. ligu.
- pan Miroslav Sušánka (VV KN Plzeň-jih, AVZO Čižice) seznámil s činností KN
PJ, soutěž hraje neoficiálně 15 družstev, v okrese se nerespektuje Usnesení VH
ČNS č. 1 z roku 2009 o povinnosti jednorázové oddílové registrace, hráčských
registrací a elektronických soupisek, rozpory ve VV KN PJ.
ad 7/ Závěr provedl pan Ladislav Gaiger (předseda VV KNS PK).
Poděkoval všem přítomným za účast a za činnost v nohejbalovém hnutí.
VV KNS PK přeje všem hráčům a funkcionářům nohejbalu veselé Vánoce,
mnoho zdraví a nohejbalových úspěchů v novém roce

Ladislav Gaiger v. r.
předseda KNS PK

