
Český nohejbalový svaz, z.s. 
Krajské nohejbalové sdružení Plzeňský kraj 
Liliová 31, 326 00 Plzeň 

------------------------------------------------------ 
 

 

Z Á P I S    č.  1 / 2020 
 
ze schůze Výboru Krajského nohejbalového sdružení Plzeňský kraj, konané 24.2.2020 od 16,00 
hodin do 18,30 hodin v pracovně pana Ladislava Gaigera, Liliová 31, Plzeň. 
Přítomni :   pánové Gaiger (řídil schůzi), Barák, Mgr. Pavlík,  Mgr.Nozar,  

ing.Wendler (zapsal),  
Zápis obdrží :  členové VKNS PK, okresní nohejbalová sdružení PK, VV ČNS, spolky (oddíly) 

Plzeňského kraje registrované v ČNS, KNS Karlovarský kraj, PKO ČUS. 
 
Program : 1. Kontrola zápisu 
  2. Finance KNS 2019 a 2020 
  3. Mistrovské soutěže 2020 
  4. Nemistrovská soutěž 2020 
  5. Pohár ČNS 2020 – turnaj dvojic dorostenců 
  6. Informace z hnutí 
  7. Propagace nohejbalu v Plzeňském kraji 
  8. Různé 

 
ad 1/ Kontrolu zápisu č. 4/2019 ze schůze VKNS, konané 23.11.2019, provedl  
 ing. Wendler. Byly splněny úkoly v bodu  2, 4, 5, 6, 7, 9a, 9b.. 
 

ad 2/ Roční uzávěrka KNS 2019: 
 Zůstatek z 2018: 32194,- Kč; Příjmy: 76492,- Kč; Výdaje: 82229,- Kč;  
 Zůstatek: 26457,- Kč. 
 Přehled finančního toku KNS PK za období 1.1.2019 – 31.12.2019 zaslán na ČNS. 
 Stav financí KNS k 24.2.2020:   
 Stav na bankovním účtu: 22123,- Kč; Pokladna KNS: 6140,-Kč, celkem 28263,-Kč. 
 Podrobnosti k jednotlivým položkám roční uzávěrky a aktuálního stavu jsou založeny u 

sekretáře KNS. 
KNS PK obdrželo dotaci od ČNS za rok 2019 v částce 9250,-Kč. 
VKNS podal žádost o dotaci na mládež z rozpočtu KÚ PK na Podporu tělovýchovy a 
sportu v PK 2020, provedl pan Gaiger 28.1.2020. Aktuální stav žádosti podáno. 
Příspěvky spolků a hráčů na rok 2020 zaplatilo z PK 26 spolků. 
  

ad 3/    a/ Termínový kalendář Plzeňského kraje 
 VKNS schválil termínový kalendář v návaznosti na TK ČNS a v návaznosti na 

rozlosování republikových mistrovských soutěží. 
 Podrobnosti viz „Termínový kalendář žáků 2020 Plzeňský kraj“, s rozesláním do 

10.3.2020. 
            b/ KP družstev mužů 

VKNS PK rozeslal dopis všem oddílům v PK na podkladě projednávání úpravy  rozpisu 
KP družstev mužů na Krajském shromáždění nohejbalových spolků PK tak, aby 
vyhovovala družstvům z PK a přihlásila se do KP družstev mužů 2020. 
VKNS PK vyhodnotil dopis, vyjádřilo se pouze 8 oddílů. Jediný oddíl, který se bez výhrad 
přihlásil k úpravě rozpisu KP družstev mužů, byl oddíl NK Janovice.  



Ostatní oddíly, které  se vyjádřily, měly výhrady, které nebylo možno splnit (počet 
účastníků v soutěži, soutěž pro 4 hráče nevyhovuje, nehrát na 3 dopady, oddíl dává 
přednost výchově mládeže – bude hrát KP žáků, BDL a pod). 
Z rozhodnutí VKNS PK se v roce 2020 nebude hrát KP družstev mužů. 
c/ KP družstev žáků 

 VKNS schválil přihlášky do soutěže, přihlásilo se 5 družstev (AC Zruč-Senec 2004,  
TJ Baník Stříbro, SK Liapor Witte Karlovy Vary, TJ Plzeň Bílá Hora, SDH Hradecko - 
nohejbal), provedl rozlosování, určil pořadatele 8 turnajů.  
VKNS pověřil pana Ladislava Baráka, dle Směrnice Rozvoj mládeže a žen, 
zmocněnou osobou soutěže. 
Podrobnosti viz "Rozlosování KP družstev žáků 2020", s rozesláním do 10.3.2020. 

         d/ Jednorázové přebory dorostu a žáků 
VKNS nebude pořádat samostatný Krajský přebor dvojic a trojic dorostu. 
Vítězem jednorázového KP dvojic a trojic dorostu 2020 bude lépe umístěné družstvo 
z PK v konečné tabulce BDL (AC Zruč-Senec nebo TJ Baník Stříbro). 
VKNS schválil rozpis Krajského přeboru dvojic a trojic žáků starších a žáků mladších, 
přebory jsou zároveň 1. a 2. mistrovským turnajem KP družstev žáků, termíny dle TK.  
Podrobnosti viz "Rozpis KP dvojic a trojic žáků starších a žáků mladších 2020", 
s rozesláním do 31.3.2020. 

 
ad 4/ Nohejbalový pohár družstev mužů 2020 

VKNS zhodnotil průběh soutěže. Do soutěže se přihlásilo 12 družstev, soutěž se hraje 
vyřazovacím způsobem ve čtyřech  kolech, v měsíci lednu až březnu. Výsledky na 
webových stránkách KNS PK.  

 
ad 5/    Pohár ČNS mládeže 2020 
 VKNS projednal přípravu a rozdělil úkoly pro zdárný průběh akce. 
 Turnaj dvojic dorostenců zařazený do seriálu Poháru ČNS mládeže se uskuteční 

v sobotu 29.2.2020 v Plzni. Podrobnosti viz Propozice na Webu ČNS. 
 
ad 6/  a/  VKNS se seznámil se zápisem z 30. jednání VV ČNS, s Rozpisy dlohodobých a 

jednorázových soutěží ČNS 2020, s TK ČNS 2020 D1, s  Rozlosováním republikových 
soutěží ČNS 2020. 

 b/  Mgr. Pavlík informoval o připravované Radě svazu, která se koná 1.3.2020 v Praze.  
 c/ VKNS vzal na vědomí Dokumenty STK 2020  ONS Plzeň-sever a ONS  
 Plzeň-město.  
  
ad 7/ VKNS projednal propagaci nohejbalu v Plzeňském kraji. 

Na webových stránkách KNS se odprezentuje závěr Nohejbalového poháru a KP 
družstev žáků před zahájením soutěží. 

 Internetové stránky Plzeňského kraje jsou na adrese www.nohejbal.eu. 
 
ad 8/   a/ Školení rozhodčích Licence D se koná  v Praze 21.3.2020. Seminář rozhodčích 

Licence C a D se koná v Praze 22.3.2020. Informace  o  akcích pro rozhodčí v ČR jsou 
na webových stránkách ČNS. 

  b/ Schůze VKNS v roce 2020 se uskuteční 22.6., 21.9., 21.11. v Plzni. 
 Krajské shromáždění nohejbalových spolků PK se uskuteční 21.11.2020 v Plzni. 
  
  
 Ladislav Gaiger    v.  r.        
 Předseda KNS Plzeňský kraj 

http://www.nohejbalplzen.com/

