
              Zpráva o činnosti svazu nohejbalu PSU v Plzni za rok 2016 
VV SN PSU pracoval ve složení: Vladimír Auzký – Předseda 
                                                               Ladislav Gaiger – STK, sekretář; 
                                            Štefan Liška – Ekonomie, hospodář 
    
Od poslední plenární schůze  se sešel VV SN PSU během roku 2016 na třech schůzích.  Na 
těchto schůzích řešil rozpisy soutěží, schvalování výsledků a schválení konečných tabulek. 

 
Oblasti činnosti SN PSU: 
Oblasti ORGANIZAČNÍ 
SN PSU má sídlo na adrese Liliová 31, 326 00 Plzeň. 
Byl založen účet u AQUA bank č. 1021806016/6100  
Organizačně jsme členy Plzeňské sportovní unie se sídlem v Úslavské ulici. 
Spolupracujeme s KNS v Plzni a řídíme se jejich pokyny. Jeden z nejdůležitějších bodů je 
zaregistrování všech oddílů v Plzni u ČNS v Praze a zavedení elektronických soupisek pro 
všechny oddíly hrající MP v Plzni. 
Chtěl bych poděkovat všem oddílům v Plzni k zaregistrovaní oddílu u ČNS a realizaci 
elektronických soupisek a tak se přihlásit k nohejbalovému hnutí v ČR. 
Zavedlo se zasílání zápisů o utkání a možnost vyřízení přihlášky do soutěže včetně poplatků 
elektronickou poštou, tím se snížili náklady oddílům. 
Oblast FINANCÍ 
Viz samostatná zpráva hospodáře SN PSU 
Oblast  SPORTOVNĚ TECHNICKÉ (STK) 
SN PSU organizoval a řídil dlouhodobé a jednorázové mistrovské soutěže mužů ve třech 
třídách. 
K tomu vypracoval STK dokumenty: 

Rozpisy soutěží 
Rozlosování a termínový rozpis soutěží 
Adresář všech družstev nohejbalu 

1.třídu hrálo pouze 5 družstev vítěz START VD A, 2.třídů hrálo 8 družstev vítěz Sokol 
Bolevec a 3.třídů hrálo 11 družstev vítěz TJ Litice  
Soutěže byly vyhodnocovány průběžně sdělením výsledků utkání.  
Výsledky byly zveřejněny na webových nohejbalových stránkách Plzeňského kraje 
(www.nohejbal.eu). 
Dlouhodobé krajské mistrovské soutěže mužů se zúčastnilo 24 družstev a v nich startovalo 
podle soupisek 292 hráčů.   
V průběhu roku 2016 se podstatně zlepšilo vypisování zápisů o utkání. Znovu upozorňuji, že 
zápis o utkání vypisuje pouze vedoucí domácího družstva. Originál zápisu uschová vedoucí 
domácího družstva pro případnou kontrolu. 
Z rozhodnutí výkonného výboru SN v Plzni se s ohledem na poděkování oddílům a 
podstatné zlepšení vypisování zápisů a řízení utkání rozhodlo neudělovat pokuty za špatně 
vypsaný zápis a oblečení v utkání pro rok 2016. 
VV SN v Plzni je přesvědčen, že i v roce 2017 bude nastavený trend dodržován. 
Předpokládá se změna struktury soutěží pro rok 2017 
Oblast PŘESTUPY A HOSTOVÁNÍ 
V roce 2015 řešil přestupy a hostování v oblasti města Plzně STK PSU. Od roku 2016 řeší 
přestupy a hostování hráčů registrovaných v ČNS (hráči jsou v hráčské databázi ČNS, mají 
evidenční kartu s registračním číslem) rozhoduje ČNS. 
Oblast PROPAGACE 
SN PSU má webové stránky  www.nohejbal.eu  ,kde jsou uloženy informace o činnosti SN 

PSU – výsledky soutěží, dokumenty STK, atd.   
  
01.11.2016             Ladislav Gaiger     v.  r.  
        STK a sekretář SN PSU 

http://www.nohejbal.eu/

