
       Zápis z valné hromady Svazu nohejbalu PSU v Plzni. 
 
Valná hromada se konala ve středa 23.10.2019 od 17.30 hodin v restauraci Chválenická ul.   
Program:   - a) Zahájení a schválení programu.                                                      
                    - b)Zpráva o činnosti od posledního zasedání VH.                
                    - c)Zpráva o hospodaření SN PSU.                                                      
                    - d)Zhodnocení soutěží 2019.    
                    - e)Rozpisy soutěží pro rok 2020.                                                                         

        - f)Diskuse a závěr VH. 
Přítomno celkem 14 zástupců oddílů a 1 host. 
Ad a) VH řídil předseda SN V. Auzký, program byl schválen. 
Ad b) Zpráva o činnosti je přílohou tohoto zápisu. 
Ad c) Hospodář Š. Liška přednesl zprávu o hospodaření SN. 
Ad d) Byly vyhlášeny výsledky soutěží za rok 2019 a předány medaile, míče a diplomy. 
Ad e) STK informovalo, že chce zachovat soutěže v roce 2020 stejně jako v roce 2019. 
Připomínky k rozpisu soutěže: 
-Družstvo hrající MP a chce hrát MS, aby bylo zařazeno do MS tř. A. 
Požadavek neschválen 2 pro a 12 proti. Všechna nová družstva, která se přihlásí do MS, 
budou zařazena do tř. B 
-Zrušení 7 utkání v MS. Požadavek neschválen 1 pro a 13 proti. V roce 2020 se bude dál 
hrát 7 rozhodující utkání o vítěze zápasu. Zápasy v druhé polovině září se budou zahajovat o 
½ hodiny dříve. 
- Návrh na vyhodnocení zápasu MS při stavu 3:3 dostávají družstva 1 bod a vítěz 7 utkání 
další bod.  Požadavek schválen 12 pro a 2 proti. 
Ad f) Sekretář KNS ing. Wendler informoval o nových Stanovách ČNS platných od 3.3.2019 
a z nich plynoucích členských příspěvcích oddílů a členských příspěvcích hráčů v roce 2020. 
Tyto příspěvky se budou platit každý kalendářní soutěžní rok. 
Oddíly (spolky), které si zachovaly řádné svazové členství, jsou povinny zaplatit členský 
příspěvek 100,-Kč (bez ohledu na počet družstev v soutěžích). 
Hráči, kteří jsou členy příslušného oddílu, jsou povinni zaplatit členský příspěvek ve výši 20,-
Kč pro každý hrací rok. 
Členské příspěvky oddílů a hráčů oddílů je nutno zaplatit do 31.1.2020 pro rok 2020 na 
bankovní účet příslušného orgánu svazu (okresnímu svazu). 
Vzhledem k tomu bude sníženo startovné do okresní soutěže MP a MS o 100,-Kč. 
 
Příloh:  Zpráva o činnosti od posledního zasedání VH   
 
        Zapsal : L.Gaiger 
       V Plzni dne 25. října 2019.                Předseda SN PSU Vladimír Auzký v. r. 

  
  
 
 


