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Krajské nohejbalové sdružení Plzeňský kraj 
Liliová 31, 326 00 Plzeň 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
Z Á P I S    č.  2 / 2021 

 
ze schůze  Výboru Krajského nohejbalového sdružení Plzeňský kraj, konané 7.4.2021 
od 16,00 hodin do 18,00 hodin po internetu, body ke schválení  per rollam zaslány 
emailem předem, body pro seznámení  taktéž. 
Účast : pánové Gaiger, Mgr. Pavlík, Barák, Mgr.Nozar, ing.Wendler (zapsal). 
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 
   3. Mistrovské soutěže 2021 
   4. Informace z hnutí 
   5. Krajské shromáždění zástupců sdružených nohejbalových spolků PK  
   6. Různé  
 
ad 1/ Kontrolu zápisu č. 1/2021 ze schůze Výboru KNS PK, konané 22.2.2021,  provedl     
            ing.Wendler. Byly splněny úkoly v bodu 2, 3, 7c. 
 
ad 2/ Stav financí KNS PK  k 7.4.2021:   
 Pokladna KNS PK – zůstatek 247,-Kč; Účet KNS PK – zůstatek 24311,-Kč; 

 Celkem zůstatek 24558,-Kč. Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou založeny u 
sekretáře KNS.  
Výbor KNS podal žádost o dotaci na mládež z rozpočtu KÚ PK na Podporu tělovýchovy a 
sportu v PK 2021 (pan Gaiger, pan Barák). Aktuální stav: Přijato. 
   

ad 3/a/    KP družstev mužů 
VKNS PK rozeslal STK dokumenty pro přebor všem 42 oddílům v PK registrovaným 
v ČNS. Do přeboru se nikdo ve stanoveném termínu nepřihlásil. Jediný oddíl v kraji, NK 
Janovice,  projevil zájem. Bylo mu doporučeno přihlášení se do soutěží v Plzni-městě 
jako v loňském roce. 
V roce 2021 se nebude hrát KP družstev mužů. 

  
        b/    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, SH ČMS - SDH 
Hradecko), provedl rozlosování, určil pořadatele 8 turnajů.  
V souvislosti s rozvolňováním situace bude případně termínový kalendář upravovám a 
počet turnajů ponižován jako v loňském roce (dle Rozpisu soutěže čl. 12). 



VKNS pověřil pana Ladislava Baráka, dle Směrnice Rozvoj mládeže a žen, 
zmocněnou osobou soutěže. 
Podrobnosti viz "Rozlosování KP družstev žáků 2021", s rozesláním do 8.4.2021. 

         
        c/    Jednorázové přebory dorostu a žáků 

VKNS nebude pořádat samostatný Krajský přebor dvojic a trojic dorostu. 
Vítězem jednorázového KP dvojic a trojic dorostu 2021 bude nejlépe umístěné družstvo 
z PK v konečné tabulce BDL (AC Zruč-Senec, TJ Baník Stříbro a TJ Plzeň Bílá Hora). 
VKNS nebude vyhodnocovat Krajský přebor dvojic a trojic žáků.starších a žáků mladších 
v rámci 1. a 2. mistrovského turnaje. 

 
        d/   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 2021 Plzeňský kraj“, s rozesláním do 

8.4.2021. 

 
ad 4/a/  Výbor KNS PK se seznámil s informacemi z ČNS – Rozlosování ligových      
            soutěží 2021 a TK 2021 dodatek č. 2; Školení trenérů třídy C a Školení trenérů  
            třídy B. Podrobnosti na web stránkách ČNS. 

         
        b/  VH ČNS svolaná na 11.4.2021 se odkládá na termín 9.5.2021, místo     
            Nymburk. Program je beze změny. 
 Delegáti s hlasem rozhodujícím na VH ČNS budou za Plzeňský kraj pánové  
 Mgr. Miroslav Nozar a Ladislav Barák.    
 Dalším delegátem z PK  je zástupce oddílu AC Zruč-Senec 2004. 

         
ad 5/   Krajské shromáždění zástupců sdružených nohejbalových spolků PK  
 je přeloženo na listopad 2021. 

Důvodem je situace spojená s koronavirovou nákazou. Shromáždění bude  
volební, oddíly z PK si připraví kandidáty do nového Výboru KNS PK. 

  
ad 6/a/   Platby členských  příspěvků klubů a hráčů (20,-Kč / 1 hráče a 100,-Kč / oddíl) na 

rok 2021. Kdo hraje ligovou soutěž poplatek směřuje na účet ČNS, kdo hraje krajské a 
okresní soutěže poplatek směřuje na svůj KNS PK (č.ú. 249482359/0300). 

         
        b/   Příští schůze Výboru KNS PK se uskuteční dle aktuální situace v Plzni (asi pondělí 

21.6.). 
 

            
           Ladislav Gaiger    v.  r. 
          předseda KNS PK 
 


