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Liliová 31, 326 00 Plzeň 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
Z Á P I S    č.  3 / 2019 

 
ze schůze Výkonného výboru Krajského nohejbalového svazu Plzeňský kraj, konané 
30.9.2019 od 16,00 hodin do 18,30 hodin v pracovně pana Ladislava Gaigera,  
Liliová 31, Plzeň. 
Přítomni:   pánové Gaiger (řídil schůzi), Barák, ing.Wendler (zapsal). 
Omluveni:     pánové Mgr. Pavlík, Mgr. Nozar. 
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 2019 
   3. Mistrovská soutěž 2019 
   4. Směrnice ČNS stanovující prozatímní organizační řád 
   5. Informace z hnutí 
    6. Soutěže 2020 
   7. Příprava Konference KNS 
   8. Propagace nohejbalu v PK 
   9. Různé  
 
ad 1/ Kontrolu zápisu č. 2/2019 ze schůze VV KNS PK, konané 24.6.2019, provedl  
 ing.Wendler. Byly splněny úkoly v bodu 3a, 3b, 10. 
 
ad 2/ Stav financí KNS PK k 30.9.2019:   
 Pokladna KNS PK – zůstatek 4273,-Kč; Účet KNS PK – zůstatek 45822,-Kč; 

 Celkem zůstatek 50095,-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 2019 v částce 30000,-
Kč vyúčtovat do 30.11.2019, provede pan Gaiger a ing.Wendler (částka 
poukázána na účet KNS PK 20.8.2019). 
Úhrada členské licence PKO ČUS na rok 2019 ve výši 1000,-Kč byla provedena  
22.9.2019 na účet organizace. 

 
ad 3/a/  KP družstev žáků 

VV KNS PK zhodnotil soutěž, proběhla bez problémů. 
 Výsledky a konečná tabulka viz „Zpráva STK 2019", s rozesláním do 10.10.2019.  

        b/  Kvalifikace do nejnižší ligové soutěže mužů pro 2020 
Z PK se nikdo nepřihlásil (soutěž se v kraji nehrála). 



ad 4/  VV KNS PK projednal vydanou Směrnici ČNS stanovující prozatímní organizační    
          řád a aktuální Stanovy ČNS platné od 3.3.2019. 
 
ad 5/a/  VV KNS PK se seznámil s informacemi z ČNS - zápis z 24.- 26. jednání VV  

 ČNS a seznámil se s výsledky republikových soutěží. 
        b/  VV KNS PK vzal na vědomí zprávu o činnosti okresních nohejbalových orgánů  
 Plzeňského kraje: Plzeň-město a Plzeň-sever – výsledky a tabulky soutěží 2019. 
         
ad 6/a/  VV KNS PK se zabýval přípravou mistrovských soutěží pro rok 2020.  
 KP družstev muži – družstva, která se zúčastní soutěže, po řádném jejím 

skončení, obdrží odměnu 3000,-Kč.   
 KP družstev žáci – soutěž zůstane ve stávajícím formátu (turnajový systém). 
 Soutěže budou prezentovány na Konferenci KNS. 
        b/  Nemistrovská soutěž Nohejbalový pohár družstev KNS bude opět uspořádána 

v lednu – březnu 2020. 
 Soutěž bude prezentována na Konferenci KNS. 
     
ad 7/  VV KNS PK projednal přípravu Konference KNS PK.  
          Termín sobota 23.11.2019, od 10,30 hodin, místo Plzeň, schválil program a 

účastníky.  Podrobnosti viz pozvánky zaslané do 31.10.2019. 
 

ad 8/   Internetové stránky Plzeňského kraje jsou na adrese www.nohejbal.eu - 
 výsledky soutěží, pozvánky na turnaje, činnost orgánu kraje a orgánů okresů. 
Článek k závěru mistrovské soutěže žáků bude prezentován na webu PK. 

         
ad 9/a/  Rozhodnutí o stanovisku k pořádání turnaje mládeže na jaře 2020 se provede    
 na příští schůzi VV KNS. 
        b/  Příští schůze VV KNS PK se uskuteční v sobotu 23.11.2019 od 9,30 hodin  

 v Plzni.  
 
 
                         

           Ladislav Gaiger    v.  r. 
          předseda KNS PK 
 
 

http://www.nohejbalplzen.com/

