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ROZPIS
Městský přebor v nohejbalu družstev mužů 2022
1. Předpis
Hraje se dle platných pravidel nohejbalu ČNS a SŘ ČNS s tímto upřesněním:
a/ hraje se na tři dopady
b/ set končí vždy 10. bodem bez rozdílu dvou míčů
c/ zápas se hraje na dva vítězné sety, rozhodující set se hraje od stavu 5:5
d/ soutěž se hraje na 9 zápasů v utkání v pořadí dle čl. 4e/ tohoto rozpisu
e/ utkání končí po získání 5 zápasového bodu
f/ vítěz získává do tabulky 2 body, poražený 0 bodů, kontumace utkání -1 bod
g/ umístění družstev je v souladu se SŘ ČNS
h/ přeboru se mohou účastnit dvě i více družstev z jednoho oddílu,
hráči těchto družstev nemohou mezi sebou fluktuovat
Nedílnou součástí rozpisu je Termínový kalendář na rok 2022 a Rozlosování přeboru
2022. Výbor Okresního nohejbalového sdružení v Plzni-městě je oprávněn upravit rozpis
soutěže podle rozhodnutí vlády s ohledem na pandemickou situaci související
s onemocněním Covid-19.

2. Řízení přeboru
Řídícím orgánem přeboru je STK SN PSU Plzeň-město:
Zdeněk Ježek, Masarykova 18 312 00 Plzeň, tel.724/675305,
email jezek-nohejbal@post.cz.

3. Podmínky účasti
a/ úplná registrace oddílu v ČNS a registrace hráčů oddílu v ČNS
b/ řádně vyplněná přihláška, předaná na adresu řídícího orgánu nebo zaslaná
elektronicky naskenovaná plná verze do 28.3.2022
c/ startovné ve výši 700,-Kč, zaplacené na bankovní účet řídícího orgánu do 10.3. 2022
d/ licenční hráčské poplatky 200,-Kč, zaplacené na bankovní účet řídícího orgánu do
28.3.2022.
e/ řádně vyplněná elektronická soupiska dle SŘ ČNS (dle článku 3.1.5 odst. b) a čl. 3.3).
Na soupisce musí být uvedeno min. 6 hráčů. Družstva předkládají na každé utkání
soupisku.
f/ Bankovní účet ONS Plzeň město 172 469 7020/3030. do poznámky k platbě

název oddílu
4. Systém přeboru
a/ hraje se systémem každý s každým, dvoukolově na místech a v termínech dle
rozlosování.
b/ hracím dnem je všední den v týdnu. Družstvo uvede v přihlášce do soutěže hrací den
v týdnu. Začátky utkání v dubnu, květnu a červnu jsou v 17,00 hodin, v září prvé dva
termíny v 16,30 hodin, potom v 16,00 hodin.
c/ utkání lze předehrát v libovolném termínu. Odložená utkání sehrát do 7 dní proti
řádnému termínu. Utkání odložené v důsledku nevyhovujících povětrnostních
podmínek nebo nezpůsobilého hřiště sehrát do 14 dnů od řádného termínu.
d/ družstvo musí nastoupit k utkání s min. 4 hráči uvedenými na soupisce.
K zahájení utkání stačí nastoupit se dvěma hráči, další dva se musí dostavit do

zahájení zápasu 2DD-2DH.
e/ pořadí zápasů

1
1.dvojice domácích - 1.dvojice hostů
2 2.dvojice domácích - 2.dvojice hostů
3 1.trojice domácích - 1.trojice hostů
4 2.trojice domácích - 2.trojice hostů
5
3.dvojice domácích - 3.dvojice hostů
6 1.trojice domácích - 2.trojice hostů
7 2.trojice domácích - 1.trojice hostů
8 1.dvojice domácích - 2.dvojice hostů
9 2.dvojice domácích - 1.dvojice hostů
Jeden hráč nesmí nastoupit ve více dvojicích (pouze v 1., v 2. nebo v 3.). Jeden hráč
nesmí nastoupit ve více trojicích (pouze v 1. nebo v 2.).
f/ družstvo, které zavinilo nesehrání utkání, bude mimo kontumaci pokutováno částkou
500,-Kč. Polovina částky připadne družstvu jehož soupeř zaviní nesehrání utkání.
Za dva kontumační výsledky je družstvo s okamžitou platností vyloučeno z přeboru.
g/ družstva musí k utkání nastoupit v jednotném sportovním úboru (trenýrky a tričko) a
takto sehrát všechny zápasy.

5. Rozhodčí
Utkání řídí střídavě zástupci obou družstev tak, že začínají hosté. V příslušném zápase je
první a druhý rozhodčí ze stejného družstva. Zápis o utkání vyplňuje a za správnost údajů
odpovídá vedoucí domácího družstva.

6. Postup a sestup
Účastníci Městského Přeboru se mohou přihlásit do KP družstev mužů.
Z Městského přeboru nikdo nesestupuje. Vítěz obdrží 1x nohejbalový míč.

7. Vybavení hřiště
a/
b/
c/
d/
e/
f/

ukazatel stavu setu, zápasu a utkání
hráčské lavičky oddělené pro obě družstva
pro hostující družstvo šatna a krytá umývárna s teplou vodou
stolek pro řízení utkání
dva regulérní míče a dvě nepoškozené sítě
příruční lékárnička

8. Hlášení výsledků
Vedoucí domácího družstva je povinen nahlásit výsledek utkání nejpozději v pátek
hracího týdne do 18,00 hodin na telefon 724 592 585 nebo email pprazma@seznam.cz
Vedoucí domácího družstva je povinen zaslat do 10 dnů od termínu utkání zápis o utkání
na adresu řídícího orgánu v elektronické podobě. Nesplnění každé z těchto podmínek –
finanční pokuta 50,-Kč.

9. Náklady na účast v MP družstev
Družstva startují na vlastní náklady.

10. Přílohy rozpisu
a/ Přihláška do MP v nohejbalu družstev mužů 2022
b/ Rozlosování MP v nohejbalu družstev mužů 2022
c/ Zápis o utkání v nohejbalu
Vladimír Auzký v. r.
Předseda SN ONS Plzeň-město

Zdeněk Ježek v. r.
STK ONS PSU Plzeň-město

Český nohejbalový svaz, z.s.
Okresní nohejbalové sdružení Plzeň-město
Úslavská 75, 326 00 Plzeň
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPIS
Městská soutěž v nohejbalu družstev mužů 2022
1. Předpis
Hraje se dle platných pravidel nohejbalu ČNS a SŘ ČNS s tímto upřesněním:
a/ hraje se na tři dopady
b/ set končí vždy 10. bodem bez rozdílu dvou míčů
c/ zápas se hraje na dva vítězné sety, rozhodující set se hraje od stavu 5:5
d/ soutěž se hraje na 6 zápasů v utkání v pořadí dle čl. 4e/ tohoto rozpisu
e/ utkání končí po odehrání všech zápasů
f/ vítěz získává do tabulky 2 body, nerozhodně 1 bod, poražený 0 bodů, kontumace
utkání -1 bod
g/ umístění družstev je v souladu s čl. 3.16 SŘ ČNS
h/ soutěže se mohou účastnit dvě i více družstev z jednoho oddílu,
hráči těchto družstev nemohou mezi sebou fluktuovat
Nedílnou součástí rozpisu je Termínový kalendář na rok 2017 a Rozlosování soutěže
2017. Výbor Okresního nohejbalového sdružení v Plzni-městě je oprávněn upravit rozpis
soutěže podle rozhodnutí vlády s ohledem na Koronavirus.

2. Řízení soutěže
Řídícím orgánem přeboru je STK SN PSU Plzeň-město:
Zdeněk Ježek, Masarykova 18 312 00 Plzeň, tel.724/675305,
Email: jezek-nohejbal@post.cz

3. Podmínky účasti
a/ úplná registrace oddílu v ČNS a registrace hráčů oddílu v ČNS
b/ řádně vyplněná přihláška, předaná na adresu řídícího orgánu nebo zaslaná
elektronicky naskenovaná plná verze do 10.3.2022
c/ startovné ve výši 700,-Kč, zaplacené na bankovní účet nebo na adresu řídícího
orgánu do 28.3. 2022
d/ licenční hráčské poplatky 200,-Kč, zaplacené na bankovní účet nebo na adresu
řídícího orgánu do 28.3. 2022
e/ řádně vyplněná elektronická soupiska dle SŘ ČNS (dle článku 3.1.5 odst. b) a čl. 3.3).
Na soupisce musí být uvedeni min. 4 hráči. Družstva předkládají na každé utkání
soupisku.
f/ Bankovní účet ONS Plzeň město 172 469 7020/3030 , do poznámky k platbě

název oddílu
4. Systém soutěže
a/ Družstva jsou rozdělena do dvou tříd „A“ a „B“ s postupem a sestupem mezi oběma
třídami. Dvě družstva z třídy „A“ budou po skončení soutěže sestupovat do třídy „B“ a
dvě družstva z třídy „B“ budou postupovat do třídy „A“. Případná nově přihlášená
družstva budou zařazena do nižší třídy „B“. V obou třídách se hraje systémem každý
s každým, dvoukolově na místech a v termínech dle rozlosování. Výbor ONS
případně systém upraví dle počtu přihlášených družstev.
b/ hracím dnem je všední den v týdnu. Družstvo uvede v přihlášce do soutěže hrací den
v týdnu. Začátky utkání v dubnu, květnu a červnu jsou v 17,30 hodin, v září v 17,00
hodin.
c/ utkání lze předehrát v libovolném termínu. Odložená utkání sehrát do 7 dní proti
řádnému termínu. Utkání odložené v důsledku nevyhovujících povětrnostních
podmínek nebo nezpůsobilého hřiště sehrát do 14 dnů od řádného termínu.
d/ družstvo musí nastoupit k utkání s min. 4 hráči uvedenými na soupisce.

K zahájení utkání stačí nastoupit se dvěma hráči, další dva se musí dostavit do
zahájení zápasu 2DD-2DH.
e/ pořadí zápasů
1 1.dvojice domácích - 1.dvojice host
2 2.dvojice domácích - 2.dvojice hostů
3 1.trojice domácích
- 1.trojice hostů
4 1.dvojice domácích - 2.dvojice hostů
5 2.dvojice domácích - 1.dvojice hostů
6 2.trojice domácích
- 2.trojice hostů
7 Trojice domácích
- Trojice hostů
Jeden hráč nesmí nastoupit ve více dvojicích (pouze v 1., nebo v 2.). V druhé trojici
mohou nastoupit maximálně dva hráči z první trojice. Toto ustanovení neplatí pro
případný 7. zápas trojic za nerozhodného stavu 3 : 3.
Utkání Městské soutěže se nadále hraje na dohrání 6 zápasů. Pokud po sehrání
6 zápasů je stav utkání 3:3 bude sehrán třetí zápas trojek, kde může každé družstvo
nasadit libovolné hráče ze soupisky. Tím nebude možná remiza v utkání.
f/ družstvo, které zavinilo nesehrání utkání, bude mimo kontumaci pokutováno částkou
500,-Kč. Polovina částky připadne družstvu jehož soupeř zaviní nesehrání utkání.
Za dva kontumační výsledky je družstvo s okamžitou platností vyloučeno ze soutěže.
g/ družstva musí k utkání nastoupit v jednotném sportovním úboru (tričko) a takto sehrát
všechny zápasy.

5. Rozhodčí
Utkání řídí střídavě zástupci obou družstev tak, že začínají hosté. V příslušném zápase je
první a druhý rozhodčí ze stejného družstva. Zápis o utkání vyplňuje a za správnost údajů
odpovídá vedoucí domácího družstva.

6. Postup a sestup
Viz. Článek 4.a/.Účastníci Městské soutěže se mohou přihlásit do Městského přeboru 2022
nebo do KP družstev mužů 2022.
Vítěz městské soutěže třídy „A“ obdrží 1x nohejbalový míč.
Družstva třídy „A“ na 1.-3. místě obdrží 1x medaili a diplomy, družstva třídy „B“ diplomy.

7. Vybavení hřiště
a/
b/
c/
d/
e/
f/

ukazatel stavu setu, zápasu a utkání
hráčské lavičky oddělené pro obě družstva
pro hostující družstvo šatna a krytá umývárna s teplou vodou
stolek pro řízení utkání
dva regulérní míče a dvě nepoškozené sítě
příruční lékárnička

8. Hlášení výsledků
Vedoucí domácího družstva je povinen nahlásit výsledek utkání nejpozději v pátek
hracího týdne do 18,00 hodin na telefon 724 592 585 nebo email pprazma@seznam.cz
Vedoucí domácího družstva je povinen zaslat do 10 dnů od termínu utkání zápis o utkání
na adresu řídícího orgánu. Zaslání zápisu může být pouze elektronicky nebo poštou.
Nesplnění každé z těchto podmínek – finanční pokuta 50,-Kč.

9. Náklady na účast v MS družstev
Družstva startují na vlastní náklady.

10. Přílohy rozpisu
a/ Přihláška do MS v nohejbalu družstev mužů 2022
b/ Rozlosování MS v nohejbalu družstev mužů 2022
c/ Zápis o utkání v nohejbalu

Vladimír Auzký v. r.
Předseda SN ONS Plzeň-město

Zdeněk Ježek v. r.
STK SN ONS Plzeň-město

