Svaz nohejbalu PSU v Plzni-městě.
Rozpis městského přeboru v nohejbale družstev pro 1 a 2. třídu v roce 2015
1. Předpis.
Hraje se podle platných pravidel nohejbalu, soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných
doplňků řídícím orgánem.
Řídící orgán: STK SN: Ladislav Gaiger Liliová 31, 326 00 Plzeň
Mobil:777/028022, e-mail: gaiger@volny.cz
2. Oddílové členství.
Všechny oddíly nohejbalu hrající 1 a 2 třídu MP Plzně, které jsou vedeny v právních subjektech, které
mají svoje IČO a bankovní spojení, se povinně zaregistrují u ČNS v Praze (zaplatí jednorázově 1000,Kč) a dostanou zkrácený název oddílu nohejbalu, který uvedou v přihlášce do soutěže. U těchto
oddílů je povinnost se zaregistrovat jinak nebudou přijata do soutěže. Družstva, která nejsou právní
subjekt, nemají IČO a bankovní spojení si zažádají v přihlášce do soutěže o přidružené členství v
ČNS. Nová družstva, která nehrála v roce 2014 MP Plzně, mají jeden rok na zaregistrování.
3. Soupisky družstev, přihlášky do soutěže.
2 x vyplněná soupiska. Na soupisce musí být uvedeno min. 6 hráčů a max. počet hráčů včetně
fluktuujících hráčů není omezen. Na soupisce vyšší soutěže musí být fluktuující hráči označeni
písmenem „F“ v poznámce. 2 x soupisku spolu s přihláškou do soutěže předat do 08. března 2015 na
adresu řídícího orgánu. Při utkání může hrát pouze hráč, který je uvedený na soupisce. Na
soupisku je možné dopisovat nové hráče i v průběhu soutěže. Hráč může být uveden pouze na jedné
soupisce v MP Plzně. Pokud hráč hostuje do jiného oddílu nesmí za mateřský oddíl hrát.
Soupiska bude mít uvedeno jméno, příjmení a datum narození. Rodné číslo již neuvádějte.
4. Startovné do soutěže
Družstva registrovaná u ČNS v Praze zaplatí hospodáři SN vklad 700,- Kč za družstvo.
Neregistrovaná družstva, která nejsou právní subjekt, nemají IČO a nemají registraci u ČNS zaplatí
vklad 1000,-Kč. Družstvo musí mít e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do soutěže.
5. Termíny a hrací dny.
Začátek utkání v dubnu, květnu a červnu je od 17.00 hodin. V září prvé dva termíny od 16.30 a potom
od 16.00 hodin. Družstvo uvede v přihlášce do soutěže hrací den v týdnu. Každé družstvo hraje tedy
jako domácí v den uvedený v přihlášce, pokud družstvo nemá vlastní hřiště, hraje jako domácí na
hřišti soupeře v jeho hrací den. Toto ustanovení platí automaticky bez dalšího domlouvání. Vedoucí
budou domlouvat pouze případné změny oproti tomuto ustanovení a to vždy ten vedoucí, který změny
požaduje, bez ohledu na to, je-li domácí nebo host. Kterékoliv utkání je možné v libovolném termínu
předehrát. Se souhlasem řídícího orgánu může být utkání odloženo, nejvíce však o 7 dní proti
řádnému termínu. Toto ustanovení se nevztahuje na utkání odložená v důsledku
nevyhovujících povětrnostních podmínek a nezpůsobilého stavu hřiště. V těchto případech je
lhůta 14 dní a v závažných případech může řídící orgán lhůtu prodloužit. Nebude-li utkání
sehráno v termínu je nutné podat zprávu řídícímu orgánu.
6. Počet hráčů.
K utkání musí nastoupit min. 4 hráči družstva. Dostaví-li se k utkání méně než 4 hráči je přiznán
kontumační výsledek ve prospěch družstva, které se dostavilo s předepsaným počtem hráčů.
K zahájení utkání v předepsaný čas stačí dva hráči družstva, další dva hráči se musí dostavit do
zahájení zápasu 2D-2D. Fluktuující hráči mohou za družstvo v nižší soutěži sehrát všechna utkání a
za družstvo ve vyšší soutěži pouze 50% utkání. Při překročení počtu utkání jsou tato utkání ve vyšší
soutěži kontumovány ve prospěch soupeře.
7. Hřiště.
Předpokládá se, že každé družstvo vlastní hřiště s antukovým povrchem odpovídající pravidlům
nohejbalu. Družstva, která nemají vlastní hřiště, sehrají všechna utkání na hřišti soupeře. Pokud se
v soutěži střetnou dvě družstva bez vlastního hřiště, musí domácí družstvo zajistit k utkání hřiště
včetně vybavení a uvědomit 10 dnů předem vedoucího družstva soupeře a řídící orgán o termínu a
místu konání utkání. Jinak bude přiznán kontumační výsledek ve prospěch družstva hostí.
Družstvo musí mít hřiště odpovídající pravidlům o rozměrech 24x15 metrů s antukou (minimálně 3
metry z boku a vzadu) Pokud družstvo nemá odpovídající hřiště je jeho povinnost informovat řídící
orgán a hřiště do začátku sezony 2015 upravit nebo požádat o výjimku.
8. Postup a sestup.
Vítěz případně druhý z konečného pořadí MP 1. třídy má právo účasti v kvalifikaci do KP. Vítěz 2. třídy
má vždy právo postupu do 1. třídy. Nebude-li zájem vítěze 2. třídy o postup do 1. třídy má právo
postupu druhý z konečné tabulky. Další družstva již právo postupu nemají. Poslední družstvo 1. třídy
sestupuje do 2. třídy. Počet sestupujících nebo postupujících družstev mohou ovlivnit výsledky vyšších
tříd. Řídící orgán může rozhodnout o rozdělení družstev podle výkonnosti do více tříd a upravit počet

účastníků v každé třídě podle výkonnosti. MP 1.třídy mohou hrát dvě družstva ze stejného oddílu.
Pokud k tomu dojde, sehrají vzájemné utkání v 1 a 8 kole soutěže. V tomto případě je povinnost
dodržet max.odklad utkání o 7 dnů jinak bude uznán kontumační výsledek -1 bodů obou družstvům.
Ve 2. třídě MP může hrát neomezený počet družstev ze stejného oddílu. Výjimky při postupu a
sestupu budou řešeny podle platného SŘ nohejbalu. Počet družstev v 1.třídě je omezen na 8, ve
druhé třídě není počet účastníků omezen. Vítěz každé třídy obdrží od SN v Plzni po skončení soutěže
na VH SN v Plzni míč na nohejbal (povinnost účastnit se VH).
9. Kontumační výsledek.
Ukládá se družstvu za nedostavení se k utkání a další přestupky, jak je uvedeno v rozpise soutěže a
SŘ. Za dva kontumační výsledky je družstvo s okamžitou platností vyloučeno ze soutěže.
Všechny jeho výsledky budou kontumovány. Za kontumaci utkání bude udělena družstvu pokuta 500,Kč. (50% pokuty obdrží soupeř a 50% svaz nohejbalu). Družstvo, které bude podvodem krýt
kontumaci soupeře, dostane stejné pokuty, které připadnou SN.
V předepsaný čas je družstvo povinno se vždy dostavit k utkání, pokud není předem nahlášeno na SN
PSU odložení utkání z důvodu nemoci. O odložení utkání pro nepříznivé počasí se rozhoduje na hřišti
těsně před zahájením utkání, napíše se zápis, kde se uvedou důvody odložení a dohodnutý nový
termín utkání. Vedoucí domácího družstva informuje STK o odložení. Odložení zápasu musí být vždy
se souhlasem vedoucích obou družstev zapsané do zápisu a podepsané.
10. Systém soutěže.
V 1 a 2 třídě mohou startovat dvě družstva z jednoho oddílu, ale nesmějí mezi sebou fluktuovat a
sehrají vzájemná utkání vždy v prvním kole. Utkání se hrají na tři dopady míče.
Soutěže se hrají systémem každý s každým dvoukolově podle rozlosování. Utkání se hrají
v následujícím pořadí jednotlivých zápasů: 1D-1D, 2D-2D, 1T-1T, 2T-2T, 3D-3D, 1T-2T, 2T-1T,
1D-2D, 2D-1D. Zápasy se hrají na dva vítězné sety (2:0,2:1) do 10 bodů v setu. Rozhodující třetí set
se hraje od stavu 5:5. Při zisku 5 bodu je utkání ukončeno.
Vítěz získává do tabulky 2 body, poražený 0 bodů a kontumace utkání -1 bod.
11. Řízení utkání a hlášení výsledků.
Utkání řídí vedoucí obou družstev, kteří delegují a případně, po vzájemné dohodě, odvolávají
rozhodčí. Vedoucí družstva, které delegovalo rozhodčího, je povinný vyhovět přání soupeře a nahradit
delegovaného rozhodčího nebude-li s ním soupeř souhlasit. Oba vedoucí družstev jsou řídícímu
orgánu zodpovědní za průběh utkání. Mají povinnost se domluvit o všech sporných bodech
v utkání. Zápis vyplňuje vedoucí domácího družstva a vedoucí hostů má právo do zápisu z utkání
napsat svoje připomínky. Utkání jsou pískaná vzájemně a začínají pískat vždy hosté. Doporučuji
řídit utkání ve dvou rozhodčích ze stejného družstva. Sestavu nahlašuje vždy jako první družstvo
hostů. Vedoucí domácího družstva jsou povinni do pátku 18.00 hodin hracího týdne nahlásit
výsledek utkání na adresu řídící orgánu STK
ing. Wendler telefon: 731/951341, email: wendlerm@seznam.cz a gaiger@volny.cz
Za nesplnění bude uložena pokuta 50,- Kč. Zápis o utkání zasílá vedoucí domácího družstva na
adresu řídícího orgánu do 10 dnů od termínu utkání. V případě nedodržení termínu bude uložena
pokuta 50,-Kč. Domácí je vždy to družstvo, které je na rozlosování uvedeno na 1. místě.
Zápis o utkání je možné posílat elektronickou cestou na uvedenou adresu řídícího orgánu. Pouze při
nesrovnalostech bude vyžádán originál zápisu.
12. Oblečení hráčů.
Všechna družstva hrající MP 1. třídu MP musí mít při pozdravu a v průběhu hry jednotné oblečení
(trenýrky a tričko). Nebude-li některé družstvo mít jednotné oblečení při pozdravu a v průběhu hry
uvede toto do zápisu vedoucí domácího nebo hostujícího družstva. Jinak to bude považováno za
podvod. Družstvo, které nebude mít jednotné oblečení v průběhu hry dostane pokutu 200,-Kč.
Všechna družstva hrající 2. třídu MP nemusí mít při pozdravu a v průběhu hry jednotné oblečení.
13. Přílohy, informace:
Zápis o utkání a soupiska bude na vyžádání předána při podání přihlášky do soutěže. Veškeré
dokumenty a výsledky jsou uvedeny na webových stránkách Plzeňského kraje: www.nohejbal.eu
Na webových stránkách ČNS v Praze www.nohejbal.org jsou uložena nová pravidla, soutěžní řád
včetně změn pro rok 2015, vzor zápisu utkání a dokumentu o hostování nebo přestupu.
Rozlosování soutěže bude uvedeno na internetu v průběhu měsíce března 2015 a zasláno všem
přihlášeným družstvům do MP Plzně pro rok 2015.
V Plzni 10. listopad 2014.

Svaz nohejbalu PSU v Plzni
Předseda: Vladimír Auzký,
STK: Ladislav Gaiger

Svaz nohejbalu PSU v Plzni-městě.
Rozpis městského přeboru v nohejbale družstev pro 3. třídu v roce 2015.
1. Předpis.
Hraje se podle platných pravidel nohejbalu, soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných
doplňků řídícím orgánem.
Řídící orgán :STK SN adresa: Ladislav Gaiger Liliová 31, 326 00 Plzeň
Mobil: 777/028022 e-mail: gaiger@volny.cz
2. Oddílové členství.
Všechny oddíly nohejbalu hrající 3 třídu MP Plzně, které jsou vedeny v právních subjektech, které mají
svoje IČO a bankovní spojení, se povinně zaregistrují u ČNS v Praze (zaplatí jednorázově 1000,-Kč) a
dostanou zkrácený název oddílu nohejbalu, který uvedou v přihlášce do soutěže. U těchto oddílů je
povinnost se zaregistrovat jinak nebudou přijata do soutěže. Družstva, která nejsou právní subjekt,
nemají IČO a bankovní spojení si zažádají v přihlášce do soutěže o přidružené členství v ČNS. Nová
družstva, která nehrála v roce 2014 MP Plzně, mají jeden rok na zaregistrování.
3. Soupisky družstev a přihlášky do soutěže.
2 x vyplněná soupiska. Na soupisce musí být uvedeni min. 4 hráči a max. počet hráčů není omezen.
2 x soupisku spolu s přihláškou do soutěže předat do 08. března 2015 na adresu řídícího orgánu. Při
utkání může hrát pouze hráč, který je uvedený na soupisce. Na soupisku je možné dopisovat nové
hráče i v průběhu soutěže. Hráč může být uveden pouze na jedné soupisce v MP Plzně. Pokud
fluktuuje do jiného oddílu nesmí za domácí družstvo hrát.
Soupiska bude mít uvedeno jméno, příjmení a datum narození. Rodné číslo již neuvádějte.
4. Startovné do soutěže
Družstva registrovaná u ČNS v Praze zaplatí hospodáři SN vklad 700,- Kč za družstvo. Družstvo musí
mít e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do soutěže.
Přidružená družstva, která nebudou registrovaná u ČNS v Praze, zaplatí hospodáři SN PSU vklad
1000,- Kč za družstvo.
5. Termíny a hrací dny.
Začátek utkání v dubnu, květnu a červnu je od 17.30 hodin. V září od 17.00 hodin. Družstvo uvede
v přihlášce do soutěže hrací den v týdnu. Každé družstvo hraje tedy jako domácí v den uvedený
v přihlášce, pokud družstvo nemá vlastní hřiště, hraje jako domácí na hřišti soupeře v jeho hrací den.
Toto ustanovení platí automaticky bez dalšího domlouvání. Vedoucí budou domlouvat pouze případné
změny oproti tomuto ustanovení a to vždy ten vedoucí, který změny požaduje, bez ohledu na to, je-li
domácí nebo host. Kterékoliv utkání je možné v libovolném termínu předehrát. Se souhlasem
řídícího orgánu může být utkání odloženo, nejvíce však o 7 dní proti řádnému termínu. Toto
ustanovení se nevztahuje na utkání odložená v důsledku nevyhovujících povětrnostních
podmínek a nezpůsobilého stavu hřiště. V těchto případech je lhůta 14 dní a v závažných
případech může řídící orgán lhůtu prodloužit. Nebude-li utkání sehráno v řádném termínu je
nutno podat zprávu řídícímu orgánu. Při rozdělení soutěže na skupiny v průběhu soutěže nutno
sehrát všechna utkání do předepsaného času.
6. Nedostavení se k utkání.
Pokud se družstvo nedostaví k utkání v termínu podle rozpisu soutěže nebo podle vzájemné ústní
dohody obou vedoucích vyplní vedoucí družstva, které se dostavilo k utkání v předepsaný čas, zápis o
utkání. Zde uvede veškeré skutečnosti a předá (zašle) zápis řídícímu orgánu soutěže.
7. Počet hráčů.
K utkání musí nastoupit min. 4 hráči družstva. Dostaví-li se k utkání méně než 4 hráči je přiznán
kontumační výsledek ve prospěch družstva, které se dostavilo s předepsaným počtem hráčů.
K zahájení utkání v předepsaný čas stačí dva hráči, další dva hráči se musí dostavit do zahájení
zápasu 2D-2D.
8. Hřiště.
Předpokládá se, že každé družstvo vlastní hřiště s antukovým povrchem odpovídající pravidlům
nohejbalu. Družstva, která nemají vlastní hřiště, sehrají všechna utkání na hřišti soupeře. Pokud se
v soutěži střetnou dvě družstva bez vlastního hřiště, musí domácí družstvo (uvedené na prvním místě
rozlosování) zajistit k utkání hřiště včetně vybavení a uvědomit 10 dnů předem vedoucího družstva
soupeře a řídící orgán o termínu a místu konání utkání. Jinak bude přiznán kontumační výsledek ve
prospěch družstva hostí.

Družstvo musí mít hřiště odpovídající pravidlům o rozměrech 24x15 metrů s antukou (minimálně 3
metry z boku a vzadu) Pokud družstvo nemá odpovídající hřiště je jeho povinnost informovat řídící
orgán a hřiště do začátku sezony 2013 upravit případně požádat o výjimku.
9. Systém soutěže, postup a sestup.
Při přihlášení max. 12 družstev se bude hrát soutěž v jedné skupině. Při přihlášení se do soutěže 13 a
více družstev bude soutěž rozdělena na dva výkonnostní stupně (podle výsledků z roku 2014). Každý
kolektiv hrající 3. třídu MP Plzeň má právo v roce 2016 se přihlásit do městského přeboru 2. třídy v
Plzni. Vítěz 3 třídy obdrží od SN v Plzni po skončení soutěže na VH SN v Plzni míč na nohejbal
(povinnost zúčastnit se VH).
10. Kontumační výsledek.
Ukládá se družstvu za nedostavení se k utkání a další přestupky, jak je uvedeno v rozpise soutěže a
SŘ. Nedostaví-li se k utkání v předepsaný čas soupeř je nutno vypsat zápis, předat řídícímu soutěže a
bude přiznán kontumační výsledek. Za dva kontumační výsledky je družstvo s okamžitou
platností vyloučeno ze soutěže a všechna sehraná utkání vyloučeného družstva budou
skrečována.
11. Systém soutěže.
Soutěže se hrají systémem každý s každým dvoukolově podle rozlosování. Utkání se hrají v pořadí
jednotlivých zápasů: 1D-1D,2D-2D,1T-1T,1D-2D,2D-1D,2T-2T.(D-dvojice, T-trojice). Zápasy se hrají
na dva vítězné sety (2:0,2:1) do 10 bodů v setu. Třetí set začíná od stavu zápasu 5:5. Utkání se hrají
na tři dopady míče. V utkání druhých trojic mohou nastoupit maximálně dva hráči hrající první trojici a
na hřišti tedy musí být vždy minimálně jeden hráč, který nehrál v první trojici. Hraje se všech šest
zápasů na konečný výsledek 6:0,5:1,4:2,3:3. Vítěz získává do tabulky 2 body, nerozhodně 1 bod,
poražený 0 bodů a kontumace utkání -1 bod.
12. Řízení utkání a hlášení výsledků.
Utkání řídí vedoucí obou družstev, kteří delegují a případně, po vzájemné dohodě, odvolávají
rozhodčí. Vedoucí družstva, které delegovalo rozhodčího, je povinný vyhovět přání soupeře a nahradit
rozhodčího nebude-li s ním soupeř souhlasit. Oba vedoucí družstev jsou řídícímu orgánu
zodpovědní za průběh utkání. Mají povinnost se domluvit o všech sporných bodech v utkání.
Zápis vyplňuje vedoucí domácího družstva a vedoucí hostů má právo do zápisu z utkání napsat
svoje připomínky. Utkání jsou pískaná vzájemně a začínají pískat vždy hosté. Doporučuji řídit utkání
ve dvou rozhodčích ze stejného družstva. Sestavu nahlašuje vždy jako první družstvo hostů. Vedoucí
domácího družstva jsou povinni do pátku 18.00 hodin hracího týdne nahlásit výsledek utkání
na adresu řídící orgánu STK
ing. Wendler telefon: 731/951341, email: wendlerm@seznam.cz a gaiger@volny.cz
Za nesplnění bude uložena pokuta 50,- Kč. Zápis o utkání zasílá vedoucí domácího družstva na
adresu řídícího orgánu do 10 dnů od termínu utkání. V případě nedodržení termínu bude uložena
pokuta 50,-Kč. Domácí je vždy to družstvo, které je na rozlosování uvedeno na 1. místě.
Zápis o utkání je možné posílat elektronickou cestou na uvedenou adresu řídícího orgánu. Pouze při
nesrovnalostech bude vyžádán originál zápisu.
13. Přihlášky do soutěže.
Vyplněnou přihlášku do 3. třídy MP v Plzni zašlete nejpozději do 8. března 2015 na adresu řídícího
orgánu Přihlásit se mohou i dvě družstva z jednoho kolektivu, ale není povolená fluktuace mezi
družstvem A a družstvem B.
Do tohoto termínu zaplatí družstva startovné (viz bod 4.) za každé družstvo v soutěži řídícímu orgánu
při podání přihlášky nebo hospodáři SN (možno složenkou nebo osobně). Na soupisky se uvádí
kromě jména a příjmení datum narození. (Neuvádět RČ)
14. Přílohy:
Zápis o utkání a soupiska bude na vyžádání předáno při podání přihlášky do soutěže.
Veškeré dokumenty a výsledky jsou uvedeny na internetu: www.nohejbal.eu
Na internetu ČNS v Praze jsou uložena nová pravidla a soutěžní řád včetně změn pro rok 2014.
Adresa Českého svazu nohejbalu v Praze je: www.nohejbal.org
Rozlosování soutěže bude uvedeno na internetu v průběhu měsíce března 2015
V Plzni 5. listopad 2014.

Svaz nohejbalu PSU v Plzni
Předseda: Vladimír Auzký, STK: Ladislav Gaiger

