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

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

ZÁPIS

č. 3 / 2022

ze schůze Výboru Krajského nohejbalového sdružení Plzeňský kraj, konané 3.10.2022
od 16,00 hodin do 18,30 hodin v pracovně pana Gaigera, Liliová 31, Plzeň.
Přítomni :

pánové Mgr. Nozar (řídil schůzi), Barák, Mgr. Pavlík, Gaiger, Boček,
ing.Wendler (zapsal).
Zápis obdrží : členové Výboru KNS PK, okresní nohejbalová sdružení PK, VV ČNS, oddíly
Plzeňského kraje registrované v ČNS, Výbor KNS Karlovarský kraj, PKO ČUS.
Program :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola zápisu
Finance KNS 2022
Mistrovská soutěž 2022
Informace z hnutí
Příprava soutěží 2023
Propagace nohejbalu v PK
Různé

ad 1/ Kontrolu zápisu č. 2/2022 ze schůze Výboru KNS, konané 27.6.2022, provedl
ing.Wendler. Byly splněny úkoly v bodu 2, 3, 5a, 8b.
ad 2/ Stav financí KNS k 3.10.2022:
Pokladna KNS PK – zůstatek 1202,-Kč; Účet KNS PK – zůstatek 44815,- Kč;
Celkem zůstatek 46017,- Kč. Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou založeny u
sekretáře KNS.
Úhrada členské licence PKO ČUS na rok 2022 ve výši 1000,-Kč byla provedena
4.10.2022 na účet organizace.
Dotaci na mládež (Přebor žáků a žákyň do 15 let v nohejbalu Plzeňský kraj) z rozpočtu
KÚ PK na podporu tělovýchovy a sportu v roce 2022 v částce 40000,-Kč vyúčtovat do
30.11.2022, provede pan Gaiger, ing.Wendler a pan Barák (částka poukázána na účet
KNS PK 18.8.2022).
ad 3/

KP družstev žáci
Výbor KNS PK zhodnotil soutěž 2022, v seriálu 8 turnajů s převahou zvítězilo družstvo
SK Liapor Karlovy Vary. Závěrečné vyhodnocení soutěže bylo provedeno ihned po
posledním 8. mistrovském turnaji v Malesicích (pořadatel Baník Stříbro) zástupci VKNS
(předání pohárů, medailí a diplomů všem účastníkům). Všichni pořadatelé turnajů splnili
povinnosti v zaslání potřebných informací o MT dle Směrnice ČNS RM.
Výsledky a konečná tabulka viz „Zpráva KSK 2022“.

ad 4/

Informace z hnutí
a/ Výbor KNS PK se seznámil s informacemi z ČNS
Superfinále se koná 8.10.2022 v Praze, dokumenty k distribuci vstupenek rozeslány do
hnutí v PK;

Mistrovství světa se koná 4.-6.11.2022 v Praze, dokumenty k možnosti zakoupení
vstupenek byly rozeslány do hnutí v PK;
b/ Výbor KNS PK projednal stav informovanosti o novém IS ČNS.
Jsou známy přístupové údaje pro jednotlivé registrované kluby (název klubu, odkaz na
vstup do IS, uživatelské jméno, heslo), které měly do IS doplnit všechny potřebné údaje.
Je vytvořen přístup pro všechny tzv. Krajské správce, kteří v první etapě mají přístup ke
všem klubům, které se nacházejí v teritoriu daného krajského nohejbalového sdružení.
Jednání s jednotlivými Krajskými nohejbalovými sdruženími pro nastavení funkcionalit
zatím neproběhlo.
c/ Výbor KNS PK vzal na vědomí umístění družstev v dlouhodobých republikových
soutěžích 2022. SDH Hradecko ve 2L skončilo na 7. místě, TJ Baník Stříbro v BDL
skončilo na 3. místě – Blahopřejeme, TJ Plzeň Bílá Hora skončilo v BDL na 11. místě.
d/ Výbor KNS PK vzal na vědomí informaci o dlouhodobých soutěžích 2022 na
okresech: Plzeň-město, Plzeň-sever, Tachov, Rokycany a Plzeň-jih.
ad 5/

Výbor KNS PK se zabýval přípravou soutěží pro rok 2023.
Budou připraveny návrhy pro: Rozpis KP družstev muži, Rozpis KP družstev žáci a
Rozpis Nohejbalový pohár družstev (v termínu leden – březen), které budou schváleny
na příští schůzi VKNS.

ad 6/ Výbor KNS PK projednal propagaci nohejbalu 2022 v kraji.
Internetové stránky Plzeňského kraje jsou na adrese www.nohejbal.eu .
Na stránkách KNS PK jsou výsledky oficiálních mistrovských soutěží a pozvánky na
turnaje v PK (bylo letos zaevidováno pouze 5 turnajů).
ad 7/

a/ Rozhodnutí o stanovisku k pořádání turnaje mládeže na jaře 2023 v rámci
poháru ČNS se provede na příští schůzi Výboru KNS PK.
b/ Příští schůze Výboru KNS PK se uskuteční v pondělí 14.11.2022 v Plzni.

Mgr. Miroslav Nozar v. r.
předseda KNS Plzeňský kraj

