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

 

 

Z Á P I S    č.  3 / 2017 

 
ze schůze Výkonného výboru Krajského nohejbalového svazu Plzeňský kraj, konané 
2.10.2017 od 16,00 hodin do 18,30 hodin v pracovně pana Ladislava Gaigera,  
Liliová 31, Plzeň. 
Přítomni :   pánové Gaiger (řídil schůzi), Mgr.Pavlík, Barák, Mgr. Nozar, ing.Wendler 

(zapsal). 
Zápis obdrží :  členové VV KNS, okresní nohejbalové svazy, VV ČNS, oddíly 

Plzeňského kraje registrované v ČNS, VV KNS Karlovarský kraj, PKO 
ČUS. 

 

Program :   1. Kontrola zápisu 
   2. Finance KNS 2017 
   3. Mistrovské soutěže 2017 
   4. Příprava soutěží 2018 
   5. Informace z hnutí 
    6. Příprava Konference KNS 
    7. Různé 
 
ad 1/ Kontrolu zápisu č. 2/2017 ze schůze VV KNS PK, konané 26.6.2017, provedl  
 ing.Wendler. Byly splněny úkoly v bodu 3a, 3b, 3c, 7b. 
 
ad 2/ Stav financí KNS PK k 2.10.2017:   
 Pokladna KNS PK – zůstatek 3927,-Kč; Účet KNS PK – zůstatek 38884,-Kč; 

Celkem zůstatek 42811,-Kč. Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou založeny u 
sekretáře KNS. 
 Dotaci na mládež (Přebor žáků a žákyň do 15 let v nohejbalu Plzeňský kraj) 
z rozpočtu KÚ PK na podporu tělovýchovy a sportu v roce 2017 v částce 30000,-
Kč vyúčtovat do 30.11.2017, provede pan Gaiger a ing.Wendler (částka 
poukázána na účet KNS PK 31.8.2017). 
Úhrada členské licence PKO ČUS na rok 2017 ve výši 1000,-Kč byla provedena  
16.9.2017 na účet organizace. 

 

ad 3/a/   KP družstev mužů a žáků 
 Výsledky a konečné tabulky viz „Zprávy STK 2/2017", s rozesláním do 
20.10.2017. Družstvům KP družstev mužů 2017 bude vrácena kauce do 
20.10.2017. Odložený 7. MT KP družstev žáků v Radomyšli se uskuteční 
8.10.2017. 

         
 
        



 

       b/   Kvalifikace do 2. ligy družstev mužů 2018 
První v pořadí KP družstev Plzeňského kraje 2017 družstvo TJ Baník Stříbro se  
zúčastní kvalifikace do 2. ligy družstev 2018. 
 

ad 4/a/  VV KNS PK se zabýval přípravou mistrovských soutěží pro rok 2018.  
 Rozešle dopis všem registrovaným oddílům nohejbalu v PK, zvláště pak 

registrovaným oddílům v Plzni-městě, k účasti v KP družstev mužů 2018. 
Tématem se bude hlavně zabývat též Konference KNS PK. 

        b/  VV KNS PK schválil s připomínkami Rozpis Nohejbalového poháru družstev 
mužů 2018. Tato nemistrovská soutěž (hraná v měsících leden – březen) bude 
prezentována na Konferenci KNS PK. 

 
ad 5/a/   VV KNS PK se seznámil s informacemi z ČNS - zápis z 6. a 7. jednání VV  
 ČNS.  
        b/   VV KNS PK vzal na vědomí zprávu o činnosti okresních nohejbalových orgánů  
 Plzeňského kraje: Plzeň-město a Plzeň-sever – výsledky a tabulky soutěží 2017. 
         
ad 6/ VV KNS PK projednal přípravu Konference KNS PK.  
 Termín sobota 25.11.2017 a místo Plzeň, schválil program a účastníky.  

Podrobnosti viz pozvánky zaslané do 31.10.2017. 
 

ad 7/a/   Internetové stránky Plzeňského kraje jsou na adrese www.nohejbal.eu - 
 výsledky probíhajících soutěží, pozvánky na turnaje, činnost orgánu kraje a 
orgánů okresů. V Plzeňském deníku bude prezentován vítěz KP družstev mužů 
TJ Baník Stříbro. 

        b/   Příští schůze VV KNS PK se uskuteční v sobotu 25.11.2017 od 9,30 hodin  
 v Plzni. Konference KNS Plzeňský kraj se uskuteční v sobotu 25.11.2017 od 
10,30 hodin v Plzni. 

 
 
 
                         

           Ladislav Gaiger    v.  r. 
           předseda KNS PK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nohejbalplzen.com/


 
Ahoj nohejbalisté v Plzni-městě. 
 
Krajský nohejbalový svaz a Svaz nohejbalu PSU Plzeň-město vyzývají registrované 
oddíly a jejich družstva z Plzně-města k účasti  
v Krajském přeboru družstev mužů Plzeňského kraje 2017. 
 
Již dlouhou dobu se zástupce z Plzně-města nezúčastňuje této soutěže. Naposled v 
roce 2013 TJ Plzeň Litice a  
předtím až v roce 2008 TJ Start VD Plzeň, TJ Sokol Plzeň Skvrňany a TJ Plzeň Bílá 
Hora B. 
 
Soutěž se hraje dle SŘ a pravidel ČNS, systémem na 7 zápasů v utkání, 4x dvojice, 2x 
trojice, 1x singl, tedy pro minimálně 4 hráče (1 auto) a na dva dopady. 
 
Účast v soutěži je podmíněna plněním povinnosti vztahu k rozvoji nohejbalového žactva, 
dorostu a žen. 
Splnit povinnost vztahu k rozvoji nohejbalového žactva, dorostu a žen mají všechna 
družstva mužů, startující v dlouhodobých republikových soutěžích  
nebo nejvyšších krajských soutěžích. V případě, že oddíl nemá družstvo mládeže nebo 
žen, může povinnost splnit zaplacením příspěvku na rozvoj mládeže a žen. Ten činí dle 
Rozpisu soutěže pro KP v Plzeňském kraji 3000,-Kč. Svaz nohejbalu PSU Plzeň-město 
rozhodl tento příspěvek za účastníka z Plzně-města, v případě účasti, zaplatit. V 
případě, že účastník bude míti mládežnické družstvo, kterým se zúčastní dlouhodobé 
soutěže mládeže, tak dostane od SN PSU Plzeň-město částku 3000,-Kč na rozvoj 
svého mádežnického družstva. 
 
 
V případě účasti více družstev z Plzně-města je možno vzájemná utkání předehrát v 
týdnu.  
 
Případné dotazy zodpoví pánové Ladislav Gaiger (tel. 777028022, email 
 gaiger@volny.cz) a Miroslav Wendler (tel. 731951341, email wendlerm@seznam.cz) . 
 
 
 
 
 
 


