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

 

 
 
Z Á P I S    č.  3 / 2020 

 
ze schůze  Výboru Krajského nohejbalového sdružení Plzeňský kraj, konané 21.9.2020 
od 16,00 hodin do 18,00 hodin v pracovně pana Ladislava Gaigera, Liliová 31, Plzeň. 
Přítomni:   pánové Gaiger (řídil schůzi), Barák, Mgr.Nozar, ing.Wendler (zapsal). 
Omluveni:     pan Mgr.Pavlík 
Zápis obdrží :  členové Výboru KNS PK, okresní nohejbalová sdružení PK, VV ČNS, 

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

 
Program :   1. Kontrola zápisu 
   2. Finance KNS 2020 
   3. Mistrovská soutěž 2020 
   4. Informace z hnutí 
    5. Příprava soutěží 2021 
   6. KSZSNS PK 
   7. Propagace nohejbalu v PK 
   8. Různé  
 
ad 1/ Kontrolu zápisu č. 2/2020 ze schůze Výboru KNS PK, konané 22.6.2020, provedl  
 ing.Wendler. Byly splněny úkoly v bodu 3, 4, 5, 9f. 
 
ad 2/ Stav financí KNS PK k 21.9.2020:   
 Pokladna KNS PK – zůstatek 1512,-Kč; Účet KNS PK – zůstatek 30686,-Kč; 

 Celkem zůstatek 32198,-Kč. Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou založeny u 
sekretáře KNS. 
 Plnou finanční dotaci od ČNS za organizaci turnaje dorostu dvojic v rámci poháru 
ČNS, který se konal 29.2.2020, jsme obdrželi v částce 9000,-Kč.  
Úhrada členské licence PKO ČUS na rok 2020 ve výši 1000,-Kč byla provedena  
22.9.2020 na účet organizace. 

 
ad 3/   KP družstev žáků 

Výbor KNS PK zhodnotil probíhající zkrácenou soutěž (celkem 5 turnajů dle TK). 
 Schválil výsledky 3. MT, 4. MT a průběžnou tabulku. 
Výsledky a průběžná tabulka viz „Výsledky KP družstev žáci 2020“ s rozesláním 
do 23.9.2020. 
Výbor KNS PK schválil dotaci z vlastních zdrojů za rok 2020 pro účastníky 
soutěže z Plzeňského kraje v částce 2500,-Kč. 

 
 



ad 4/a/  Výbor KNS PK se seznámil s informacemi z ČNS - zápis z jednání VV ČNS z    
 26.8.2020.  
        b/  Výbor KNS PK vzal na vědomí zprávu o činnosti okresních nohejbalových  

 orgánů Plzeňského kraje v roce 2020. Oficiální soutěže probíhají v okrese  
Plzeň-město a Plzeň-sever, neoficiální soutěže probíhají v okrese Tachov, 
Rokycany a Plzeň-jih. 

         
ad 5/ Výbor KNS PK se zabýval přípravou soutěží pro rok 2021.  
 - KP družstev muži – návrh - družstva, která se zúčastní soutěže, po řádném 

jejím skončení, obdrží odměnu 3000,-Kč. Možnost hraní utkání ve všední den. 
 Z každého okresu PK by se mělo zúčastnit min. 1 družstvo.  
 - KP družstev žáci – soutěž zůstane ve stávajícím formátu (turnajový systém). 

 Rozpisy obou MS budou schváleny na příští schůzi Výboru KNS PK (listopad 
2020). 

           - Nemistrovská soutěž, Nohejbalový pohár družstev KNS PK, bude opět 
uspořádána v lednu – březnu 2021. 

 Rozpis soutěže bude schválen na příští schůzi Výboru KNS PK (listopad 2020). 
     
ad 6/  Výbor KNS PK rozhodl o nekonání Krajského shromáždění zástupců  
          sdružených nohejbalových spolků PK v sobotu 21.11.2020.  
           Důvodem je situace spojená s koronavirovou nákazou. Akce je přeložena na rok  
          2021. 
 

ad 7/   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 8/a/  Definitivní rozhodnutí o stanovisku k pořádání turnaje mládeže v rámci Poháru 

ČNS na jaře 2021 se provede na příští schůzi Výboru KNS. 
        b/  Výbor KNS PK vzal na vědomí účast AC Zruč-Senec na akci Sportmánie  

v Plzni (21.-23. srpna 2020). Akci na místě vedl Jakub Boček spolu družstvy 
oddílu AC Zruč-Senec a TJ Baník Stříbro. 

        c/   Platby členských  příspěvků klubů a hráčů (20,-Kč / 1 hráče a 100,-Kč / oddíl) 
na rok 2021 jsou splatné do 30. listopadu 2020. Kdo hraje ligovou soutěž 
poplatek směřuje na účet ČNS, kdo hraje krajské a okresní soutěže poplatek 
směřuje na svůj KNS (č.ú. 249482359/0300). 

        d/  Příští schůze Výboru KNS PK se uskuteční v pondělí 23.11.2020  v Plzni.  
 
 
                         

           Ladislav Gaiger    v.  r. 
          předseda KNS PK 
 
 

http://www.nohejbalplzen.com/

