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

ZÁPIS
z Krajského shromáždění zástupců sdružených nohejbalových spolků, konané v sobotu
20.11.2021, od 10,30 hodin do 13,00 hodin v restauraci Chválenda, Chválenická 4,
Plzeň.
Přítomni : 7 účastníků – pánové L.Gaiger (VKNS, TJ Sokol Plzeň Skvrňany), L.Barák
(VKNS, TJ Sokol Horažďovice), Mgr. M.Nozar (VKNS, TJ Baník Stříbro), ing. V.Stehlík
(TJ Plzeň Bílá Hora), M.Smola (SDH Hradecko), V.Hrubý ml. (ONS PJ, TJ Sokol Plzeň
Nová Hospoda), ing. M.Wendler (VKNS, ONS PJ, TJ Sokol Plzeň Letná).
Zápis obdrží : členové VKNS PK, okresní nohejbalová sdružení PK, VV ČNS, spolky
(oddíly) PK registrované v ČNS, PKO ČUS, KNS Karlovy Vary.
Program :

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Krajského sdružení v roce 2021
3. Zhodnocení dlouhodobých mistrovských soutěží 2021
4. Dlouhodobé a jednorázové krajské mistrovské soutěže 2022
5. Nohejbalový pohár 2022
6. Volba Výboru krajského nohejbalového sdružení Plzeňský kraj
7. Diskuze
8. Závěr

Ad 1/ Krajské shromáždění řídil, zahájení a přivítání účastníků provedl ing. Wendler.
Program KS byl schválen. Dle prezenční listiny bylo přítomno pouze 7 zástupců
oddílů (spolků), což je 16,7 procent. Velmi slabá účast je způsobena nemocemi a
strachem z koronaviru (hlavně mimo Plzeň), také nezájem o dění v nohejbalu PK.
Ad 2/ Zprávu o činnosti KNS v roce 2021 přednesl předseda KNS pan Gaiger.
Podrobnosti viz příloha zápisu „Zpráva o činnosti KNS 2021“.
Pan Gaiger předal ing. V.Stehlíkovi a ing. M.Wendlerovi ČESTNÉ UZNÁNÍ při
příležitosti výročí 50 let ČNS.
Ad 3/ Zhodnocení jednorázových a dlouhodobých mistrovských soutěží 2021 provedl
ing. Wendler (KP družstev žáků, KP trojic a dvojic žáků starších a žáků mladších).
Jednorázové soutěže žáků nebyly vyhodnoceny v rámci turnajů dlouhodobé
soutěže. Dlouhodobá zkrácená soutěž žáků byla vyhodnocena ihned po
posledním 6. turnaji (medaile, diplomy a všechna družstva poháry). Vítězem se
stalo družstvo SH ČMS – SDH Hradecko.
KP družstev mužů se letos opět nekonal pro nezájem oddílů.

Ad 4/ Výbor KNS informoval o přípravě dlouhodobých mistrovských soutěží 2022.
KP družstev mužů – Rozpis soutěže připraven s maximálními úlevami pro
účastníky, aby soutěž mohla být oficiální (min. startovné, hrací den je všední den
nebo sobota, soutěž se hraje na 7 zápasů a na 2 dopady, utkání se řídí střídavě,
finanční odměny za umístění, poháry pro všechny účastníky, družstva z kraje
nemusí mít povinně mládež – žádný poplatek). Předpokládaný počet účastníků
není zatím znám (účast potvrdilo pouze družstvo NK Janovice).
Diskuze v plénu na téma oživení KP družstev mužů v bodě diskuze.
KP družstev žáků – Rozpis soutěže akceptován (stejný jako v 2021),
předpokládaný počet účastníků 4 – 5 (TJ Baník Stříbro, AC Zruč-Senec 2004, SK
Liapor K.Vary, TJ Plzeň Bílá Hora, SH ČMS - SDH Hradecko). Počet turnajů 8,
trojice a dvojice se hrají na tři dopady,
„Rozpis KP družstev mužů 2022“, „Rozpis KP družstev žáků 2022“ a
„Přihlášky do soutěží“ budou rozeslány do 15.1.2022.
Ad 5/ Výbor KNS seznámil s rozpisem Nohejbalového poháru PK. Nemistrovská soutěž
družstev mužů Nohejbalový pohár 2022 bude probíhat v přípravném období
(leden až březen), pokud to pandemie umožní. Mohou si spolu zahrát družstva ze
soutěží různých úrovní a to hned v prvním kole.
„Rozpis Nohejbalového poháru družstev 2022“ a „Přihláška do soutěže“
budou rozeslány do 30.11.2021.
Ad 6/ Volba členů Výboru Krajského nohejbalového sdružení Plzeňský kraj.
Byli zvoleni všemi přítomnými hlasy:
Mgr. Miroslav Nozar, TJ Baník Stříbro, na funkci předseda;
Ladislav Barák, TJ Sokol Horažďovice, na funkci místopředseda, propagace,
mládež;
Mgr. Vladimír Pavlík, TJ Plzeň Bílá Hora, na funkci TMK, rozhodčí;
Ing. Miroslav Wendler, TJ Sokol Plzeň Letná, na funkci KSK, sekretář;
Ladislav Gaiger, TJ Sokol Plzeň Skvrňany, na funkci hospodář;
Jakub Boček, AC Zruč-Senec 2004, člen výboru.
Pánové Pavlík a Boček byli zvoleni v nepřítomnosti po jejich souhlasu (nemoc,
v cizině).
Ad 7/ Z diskuze na oživení KP družstev mužů vyplynula aktivace členské základny
v Plzeňském kraji na úrovni řídících orgánů okresů a samotných oddílů. Pokud se
přihlásí do soutěže v roce 2022 méně než 4 družstva, budou Výborem KNS
kontaktovány okresní orgány (v prvé řadě okres Plzeň-město) a jednotlivé oddíly
(v prvé řadě z Plzně-města) k osobnímu setkání.

Turnaj mládeže dvojice dorostu v rámci Poháru ČNS, plánovaný na 26.2.2022,
je Výbor KNS PK stále rozhodnutý uspořádat, pokud tomu pandemie
nezabrání.
SK Liapor Karlovy Vary zaslal písemný příspěvek do diskuse nad příštím
ročníkem KPDŽ , tak prosí, aby se při sestavování termínovky KPDŽ více dbalo
na koordinaci s termínovkou ČNS, aby turnaje KPDŽ termínově nekolidovaly s
MČR a turnaji Poháru ČNS mládeže. V diskuzi ing. Wendler – termínový kalendář
KP družstev žáků pro 2021 byl sestaven dle termínového kalendáře ČNS pro
2021 (a je to tak každý rok). Turnaje byly nasazeny na volné termíny v TK ČNS
od konce dubna, s přihlédnutím na účast v republikových soutěžích mládeže u
pořadatelů turnajů. V důsledku pandemie došlo k posunu termínů v rámci TK
ČNS a chtěli jsme posunout i termíny turnajů v rámci KPDŽ. Nakonec jsme
nechali původní termíny TK KPDŽ (červen, září), s tím že bychom turnaje hrály i
v říjnu a účast na turnajích nebyla kvalitativně úplná. Přičemž jsme dva první
turnaje zrušili a šest odehrály. K tomu si SK Liapor Karlovy Vary vzal na svá
bedra pořadatelství několika jednorázových MČR.
Ad 8/ Závěr provedl ing. Wendler.
Pan Mgr. Miroslav Nozar (předseda VKNS PK) poděkoval všem přítomným za
účast na Krajském shromáždění a za činnost v nohejbalovém hnutí.

Výbor KNS PK přeje všem hráčům a funkcionářům nohejbalu veselé Vánoce,
mnoho zdraví a nohejbalových úspěchů v novém roce.

Mgr. Miroslav Nozar
předseda KNS PK

v. r.

