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R O Z P I S 
 
Nohejbalový pohár Plzeňského kraje 2020 
 
 
1.   Předpis 

Hraje se dle platných pravidel nohejbalu ČNS a SŘ ČNS s tímto upřesněním: 
a/  hraje se na tři dopady 
b/  set končí vždy 10. bodem bez rozdílu dvou míčů 
c/  zápas se hraje na dva vítězné sety, rozhodující set se hraje od stavu 5:5 
d/  soutěž se hraje na 6 zápasů v utkání v pořadí dle čl. 4e/ tohoto rozpisu 
e/  utkání končí po odehrání všech 6 zápasů 
f/   v případě nerozhodného stavu (3 : 3) je sehrán ještě sedmý zápas dvojic (družstva  
     do tohoto zápasu staví libovolnou sestavu) 
g/  přihlášená družstva obdrží do 10.1.2020 rozlosování a kontaktní údaje družstev 
h/  družstvo musí nastoupit k utkání s minimálním počtem 5 hráčů 

       i/  utkání musí být odehráno vždy do termínu uvedeném v rozlosování 

 

2.   Řízení soutěže 
Řídícím orgánem soutěže je KSK KSN Plzeňský kraj  
ing. Miroslav Wendler:  telefon 731 951 341, email   wendlerm@seznam.cz  

 

3.   Podmínky účasti 
a/  přihláška zaslaná na adresu řídícího orgánu do  31.12.2019 
b/  soutěže se mohou zúčastnit oddíly (spolky) a hráči těchto oddílů (spolků) splňující  
     řádné členství v ČNS (registrované oddíly Plzeňského kraje s registrovanými 
     hráči v databázi oddílu). V případě účasti více družstev z jednoho oddílu je nutno  
     dodat seznam hráčů jednotlivých družstev do termínu začátku soutěže. 

      

 4.  Systém soutěže 
a/ hraje se systémem vylučovacím na jednu porážku dle rozlosování (tzv. pavouk), 

po skončení hracího kola zveřejní řídící orgán výsledky utkání a program dalšího kola 
b/ soutěž bude sehrána v tělocvičnách  v období leden – březen 2020 
c/ domácí družstvo (v rozlosování uvedeno ve dvojici na 1.místě) zajišťuje tělocvičnu a 

navrhuje termín sehrání utkání (po vzájemné domluvě je možné utkání sehrát 
v tělocvičně hostujícího družstva) 

d/ pořadí zápasů       1.    1.dvojice domácích  - 1.dvojice hostů 
2.    2.dvojice domácích  -  2.dvojice hostů 
3.    1.trojice domácích    - 1.trojice hostů 
4.     1.dvojice domácích  -  2.dvojice hostů  
5.     2.dvojice domácích  -  1.dvojice hostů 
6.     2.trojice domácích   -   2.trojice hostů 
7.     dvojice domácích     -   dvojice hostů   (pouze za stavu 3 : 3) 

Jeden hráč nesmí nastoupit ve více dvojicích (pouze v 1., nebo v 2.). Toto ustanovení 
neplatí pro případný 7. zápas dvojic za nerozhodnutého stavu 3:3. V druhé trojici může  
nastoupit maximálně jeden hráč z první trojice. 

 

5.   Rozhodčí 
Utkání řídí střídavě zástupci obou družstev tak, že začínají hosté. V příslušném zápase je  
první a druhý rozhodčí ze stejného družstva. Zápis o utkání vyplňuje a za správnost údajů  
odpovídá vedoucí domácího družstva.  
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6.   Postup 

Řídící orgán soutěže vždy po odehrání příslušného kola zašle aktualizovaný tzv. pavouk 
s postupujícími družstvy a termíny k odehrání dalšího kola. 
Vítěz Nohejbalového poháru a druhý v pořadí obdrží pohár, oba finalisté Nohejbalového 
poháru obdrží 1x míč na nohejbal. 

 

7.   Vybavení hřiště 
a/ ukazatel stavu setu, zápasu a utkání 
b/ hráčské lavičky oddělené pro obě družstva 
c/ pro hostující družstvo šatna a krytá umývárna s teplou vodou 
d/ stolek pro řízení utkání 
e/  dva regulérní míče a dvě nepoškozené sítě 
f/  příruční lékárnička  

 

8.   Hlášení výsledků 
Vedoucí domácího družstva je povinen nahlásit výsledek utkání nejpozději poslední  
hrací den hracího kola do 20,00 hodin na  tel. 731 951 341 nebo na email  
wendlerm@seznam.cz . 
Vedoucí domácího družstva je povinen zaslat zápis o utkání do 3 pracovních dnů od 
posledního hracího dne hracího kola na email wendlerm@seznam.cz . 
  

9.   Náklady na účast v Nohejbalovém poháru 
Družstva startují na vlastní náklady. Startovné se neplatí. 

 

10. Přílohy rozpisu  
a/  Přihláška do soutěže 
b/  Rozlosování Nohejbalového poháru Plzeňského kraje pro rok 2020 
c/  Adresář družstev 
d/  Zápis o utkání v nohejbalu 
(Přílohy b/, c/, d/ budou zaslány po uzávěrce přihlášek nejpozději  do 10.1.2020)  

 
11. Poznámka :  družstva budou v soutěži nasazena dle umístění v soutěžích v roce 2019 

a dle umístění v Nohejbalovém poháru 2019. Všechna přihlášená družstva začínají hrát 
v 1. kole soutěže. 

        
 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Wendler     v.  r.   Ladislav Gaiger     v.  r. 
KSK KSN Plzeňského kraje     Předseda KSN Plzeňského kraje 
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