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ROZPIS
Přebor v nohejbalu družstev mužů Plzeň-sever 2022
1. Předpis
Hraje se dle platných pravidel nohejbalu ČNS a SŘ ČNS s tímto upřesněním:
a/ hraje se na 3 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/ utkání končí po odehrání všech zápasů
e/ soutěž se hraje na 8 zápasů v utkání v pořadí dle čl. 4/d tohoto rozpisu
f/ umístění družstev je v souladu se SŘ ČNS
g/ družstva musí k utkání nastoupit v jednotném sportovním úboru, je tolerováno
nejednotné trenýrky a trika bez čísel
Nedílnou součástí rozpisu je Termínový kalendář na rok 2022 a Rozlosování soutěže
2022.

2. Řízení soutěže
Řídícím orgánem soutěže je OSK Okresní nohejbalové sdružení Plzeň-sever.

3. Podmínky účasti
a/ řádné členství oddílu (spolku) v ČNS a řádné členství hráčů oddílu (spolku) v ČNS dle
Směrnice VV ČNS o seznamu členů svazu a Směrnice VV ČNS o členských příspěvcích.
b/ řádně vyplněná přihláška, zaslaná na adresu ing. Miroslav Wendler, Sokolovská 137,
323 00 Plzeň, do 27.3.2022, email wendlerm@seznam.cz
c/ zaplacení zvýšeného členského příspěvku družstva (oddílu) 700,-Kč, zaslaného na
adresu Tomáš Kepka, Žebnice 10, 331 01 Plasy, do 27.3.2022 (případně zaplatit při
rozlosování)
d/ základní členský příspěvek pro hráče se soutěžním členstvím ve věkové kategorii
dospělí 200,-Kč / 1 hráče. Zaslat na adresu Tomáš Kepka, Žebnice 10, 331 01 Plasy,
do 27.3.2022 (případně zaplatit při rozlosování). Seznam hráčů pro uzavření
registrační karty zaslat na adresu ing. Miroslav Wendler, Sokolovská 137, 323 00
Plzeň do 27.3.2022, email wendlerm@seznam.cz .
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/ dodržení článku 3.1.5 a), c), f) SŘ ČNS

4. Systém soutěže
a/ soutěž se hraje systémem každý s každým, dvoukolově na místech a v termínech dle
rozlosování s nadstavbovou částí.
b/ utkání kola se hrají v neděli. Začátky utkání jsou v 9,00 hodin.
Předehrávaná utkání ve všední den začínají v 17,00 hodin, po letní přestávce v 16,30
hodin. Předehrávaná utkání nutno potvrdit nejméně 3 dny předem. Při rozlosování
soutěže se mohou dohodnout jiné hrací dny a začátky utkání.

c/ družstvo musí nastoupit k utkání nejméně se čtyřmi hráči uvedenými na soupisce.
d/ pořadí zápasů
1. 1.trojice domácích - 1.trojice hostů
2. 1.dvojice domácích - 1.dvojice hostů
3. 2.dvojice domácích - 2.dvojice hostů
4. 2.trojice domácích - 2. trojice hostů
5. 3.dvojice domácích - 3.dvojice hostů
6. 1.dvojice domácích - 2.dvojice hostů
7. 2.dvojice domácích - 1.dvojice hostů
8. 3.trojice domácích - 3.trojice hostů
Hráč může nastoupit v první nebo v druhé dvojici. V zápase třetích dvojic může nastoupit
maximálně jeden hráč hrající první dvojici a druhou dvojici. V zápase druhých trojic mohou
nastoupit maximálně dva hráči hrající první trojici. V zápase třetích trojic může nastoupit
pouze 1 hráč hrající první i druhou trojici.
f/ družstvo, které zavinilo nesehrání utkání, bude mimo kontumaci pokutováno částkou 300,Kč. Polovina částky připadne družstvu jehož soupeř zaviní nesehrání utkání.

5. Rozhodčí
Utkání přeboru družstev 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 Přeboru se mohou přihlásit do KP družstev mužů 2022.
Ze soutěže nikdo nesestupuje.

7. Vybavení hřiště
a/
b/
c/
d/
e/
f/

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

8. Hlášení výsledků
Vedoucí domácího družstva je povinen nahlásit výsledek utkání nejpozději do 20,00 hodin
hracího dne (neděle) na 731951341 nebo na wendlerm@seznam.cz .
Vedoucí domácího družstva je povinen zaslat do třech pracovních dnů po utkání originál
zápisu na adresu: Ing. Miroslav Wendler, Sokolovská 137, 323 00 Plzeň,
wendlerm@seznam.cz.

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

10. Závěrečné ustanovení
Výbor Okresního nohejbalového sdružení Plzeň-sever je oprávněn upravit Rozpis soutěže
podle rozhodnutí vlády s ohledem na Koronavirus. Pokud nebude možno zahájit soutěž v
v květnu 2022 a bude možno soutěž zahájit v červnu 2022, bude sehrána dvoukolově .
Pokud bude možno soutěž zahájit koncem srpna a v září 2022 bude soutěž sehrána
jednokolově . Po tomto termínu bude soutěž zrušena a všechny platby spojené s čl. 3c
(startovné), 3d (LHP hráčů) budou vráceny.

11. Přílohy rozpisu
a/
b/
c/
d/

Přihláška do přeboru v nohejbalu družstev mužů 2022
Termínový kalendář 2022
Rozlosování přeboru v nohejbalu družstev mužů 2022
Zápis o utkání v nohejbalu

Jiří Urban v. r.
Předseda ONS Plzeň-sever

Ing. Miroslav Wendler v. r.
OSK ONS Plzeň-sever

