Zpráva o činnosti Krajského nohejbalového svazu Plzeňský kraj za rok 2016
VV KNS Plzeňský kraj pracoval ve složení:
pánové
Ladislav Gaiger – předseda, hospodář;
Ladislav Barák – mládež, propagace nohejbalu;
Mgr. Vladimír Pavlík – TMK, rozhodčí, semináře;
Ing. Miroslav Wendler – STK, sekretář;
Mgr. Miroslav Nozar – člen VV byl kooptován 3.10.2016
VV nutno doplnit o mladší funkcionáře.
Od poslední Plenární schůze KNS (21.11.2015) se sešel VV KNS během roku 2015
na čtyřech schůzích v Plzni – 22.2.; 22.6.; 3.10.; a na dnešní krátké 26.11. Z těchto
schůzí byly provedeny zápisy a zaslány všem oddílům plzeňského kraje, které jsou
zaregistrovány do ČNS, dále okresním orgánům nohejbalu, KNS Karlovy Vary, VV
ČNS a PKO (Plzeňská krajská organizace) ČUS. Zápisy jsou uloženy na webových
stránkách KNS PK. Účast členů VV KNS na schůzích 100% (viz prezenční listina).

Oblasti činnosti VV KNS:
V oblasti ORGANIZAČNÍ
KNS PK má sídlo na adrese Liliová 31, 326 00 Plzeň ( adresa předsedy KNS PK),
má svůj vlastní bankovní účet (disponuje Gaiger, Wendler), doručovací adresa je
Sokolovská 137, 323 00 Plzeň (adresa sekretáře KNS PK). Další podrobnosti viz
Adresář KNS PK.
Organizačně v Plzeňském kraji je též členem Plzeňského krajského sdružení ČUS se
sídlem v Plzni, členská licence č. 17 (1000,-Kč/rok).
Ze styku z VV ČNS v Praze projednával obsah zápisů z jednání VV, oznámení a
zajišťoval z nich plynoucí požadavky. Delegáti za KNS PK na Konferenci ČNS
6.3.2016 byli pánové Gaiger a Barák. Na připravovanou VH ČNS 11.12.2016
navrhuje VV KNS za KNS PK delegáty, kteří budou schváleni ve zvláštním bodě
Konference.
Splnili jsme požadavek ČNS na zaslání Dotazníku o KNS PK za 2016 a zaslali jsme
výsledky (tabulky) oficiálních dlouhodobých soutěží družstev 2016 v PK (KP, okresy
PM a PS).
Přehled finančního toku KNS PK za období 1.1.2016-31.12.2016 bude zasláno na
ČNS začátkem roku 2017.
Z KÚ PK zajišťoval KNS PK dotaci pro krajskou soutěž mládeže do 15 let.
Z okresů projednával obsah zápisů a z nich plynoucí požadavky. Fungují svazy nebo
komise v okresech Plzeň-město, Tachov, Rokycany, Domažlice, Plzeň-sever, Plzeňjih, Klatovy. Usnesení VH ČNS č. 1 z roku 2009 o povinnosti jednorázové oddílové
registrace, hráčských registrací a elektronických soupisek prosadili pouze okresní
orgány Plzeň-sever a Plzeň-město. Okresní orgán Plzeň-jih nerespektuje hráčské
registrace a elektronické soupisky, okresní orgány Rokycany, Tachov, Klatovy a
Domažlice toto usnesení nadále nerespektují, v těchto okresech jsou zaregistrovány

pouze oddíly hrající nebo které hrály vyšší soutěže. Soutěže v těchto okresech jsou
neoficiální. V okrese Domažlice (reg. pouze Jiskra Domažlice) a Klatovy (reg. NK
Janovice a Sokol Horažďpvice) se v roce 2016 nehrála soutěž.
V současné době je oddílově registrováno v PK 47 oddílů nohejbalu – PM 13,
PJ 12, PS 11, RO 4, TC 4, KT 2, DO 1.
V oblasti FINANCÍ
VV KNS pracoval s financemi jednak na účtu v Poštovní spořitelně a jednak s vlastní
pokladnou, kterou vede sekretář KNS. V letošním roce jsme měli příjmy ze
startovného, LHP, poplatků za mládež (dle 3.2. SŘ), obdrželi jsme dotaci od KÚ PK
na mistrovskou soutěž mládeže v částce 30.000,-Kč. Dále předpokládáme příjem
dotace od ČNS v Praze na činnost – Dotazník a přehled oficiálních soutěží
(předpoklad 6.000,-Kč).
Výdaje jsme měli za schůze VV (občerstvení), Konferenci ČNS (jízdné), webové
stránky (webhosting, doména), spotřební materiál, poštovné, soutěže mládeže
(medaile, poháry, pronájem kurtů – hrazeno z dotace). Další výdaje budou na
finanční odměny pro KP družstev mužů za umístění, na správu webových stránek,
Konferenci KNS PK (příspěvek na oběd) a VH ČNS (jízdné).
Stav k 26.11.2016 – před začátkem Konference KNS PK
Pokladna KNS PK
výnosy (příjmy)
22.400,-Kč; zůstatek z 2015 1.819,-Kč;
náklady (výdaje)
10.035,-Kč;
zisk (zůstatek)
14.184,-Kč;
Účet KNS PK
výnosy (příjmy)
46.562,- Kč; zůstatek z 2015 18.925,-Kč;
náklady (výdaje)
56.270,- Kč;
zisk (zůstatek)
9.217,- Kč;
Celkem zůstatek
23.401,-Kč;
Podrobnosti založeny u sekretáře KNS.
V oblasti SPORTOVNĚ TECHNICKÉ (STK)
VV KNS organizoval a řídil dlouhodobé a jednorázové mistrovské soutěže mužů a
mládeže
Krajský přebor družstev mužů
Krajský přebor družstev žáků
Krajský přebor trojic a dvojic žáků starších a žáků mladších
K tomu vypracoval STK dokumenty
Termínový kalendář plzeňského kraje
Rozpisy soutěží
Rozlosování a termínový rozpis soutěží
Soutěže vyhodnocoval průběžně sdělením výsledků utkání, turnajů a tabulek.
Jednorázové soutěže byly vyhodnoceny ihned po skončení vyhlášením výsledků,
předáním medailí a diplomů.
Dlouhodobá soutěž KP družstev žáků byla vyhodnocena ihned po skončení
posledního turnaje vyhlášením výsledků, předáním pohárů, medailí a diplomů.

Výsledky byly zveřejněny ve Zprávách STK 1/2016, 2/2016 a na webových
nohejbalových stránkách Plzeňského kraje (www.nohejbal.eu).
Dlouhodobé krajské mistrovské soutěže mužů se zúčastnila 4 družstva a v ní
startovalo 43 hráčů. Dlouhodobé krajské mistrovské soutěže žáků (hrálo se
turnajovým způsobem, 8 turnajů) se zúčastnila 4 družstva (2 z PK, 1x KVK, 1x JK) a
v ní startovalo 61 hráčů. Jednorázových krajských mistrovských soutěží mládeže se
zúčastnily 2 oddíly a v nich startovalo 33 žáků.
V oblasti ROZHODČÍCH
VV KNS delegoval rozhodčí na Krajský přebor družstev mužů.
KP družstev mužů rozhodovalo 7 rozhodčích.
V oblasti TRENÉRSKO METODICKE (TMK)
VV KNS v roce 2016 neuspořádal Školení, doškolení a seminář rozhodčích
licence D.
KNS eviduje v Plzeňském kraji celkem 59 rozhodčích s licenci – 4x LC, 55x LD.
KNS eviduje v Plzeňském kraji celkem 16 trenérů s licencí C a 1s licencí D.
Toto jsou údaje z registru ČNS !!
V oblasti PŘESTUPY A HOSTOVÁNÍ
O přestupech a hostování hráčů registrovaných v ČNS (jsou v hráčské databázi
ČNS, mají evidenční kartu s registračním číslem) rozhoduje ČNS.
V oblasti PROPAGACE
KNS vlastní webové stránky www.nohejbal.eu ,kde jsou uloženy informace o činnosti
Krajského nohejbalového svazu a okresních orgánů PM, PS – výsledky soutěží,
dokumenty STK, zápisy ze schůzí, atd. Informace z okresů KT, TC (má vlastní
webové stránky), RO, PJ a DO na stránkách nejsou (řídící orgány neprosadily
oddílové registrace do ČNS). V Plzeňském deníku byly zveřejněny informace o KP
družstev mužů a žáků.
Závěrem:
KNS řídil v Plzeňském kraji 47 oddílů registrovaných v ČNS.
Dlouhodobých mistrovských soutěží se zúčastnilo 41 družstev (vyšší soutěže,
Krajský přebor a okresy PM a PS), z toho 1 ženské a 4 mládežnických a 2
družstva z jiných krajů (KVK, JK).

26.11.2016

Ladislav Gaiger
předseda KNS

v. r.

