
 

Zápis ze schůze vedoucích oddílů ONS Pardubice 

konaného dne 12.11.2018 (17:30 – 19:10) v Pernerově ul. v Pardubicích 

Účast VV ONS: Petr Hezina, David Konečný, Roman Kopáček, Marek Líbal, Robert Šlor 

Účast oddíly ONS: Kučerka – Hůrka A (Líbal), Kučerka – Hůrka B (Kosek), TJ Dynamo Pardubice A 

(Kopáček), TJ Dynamo Pardubice B (Hájek), SK Ostřešany A (Konečný), NC Bořice (Šulc), TJ Spartak 

Sezemice (Černý), NK Libišany (Zadrobílek), SK Borek (Smutný), TJ Spartak Slatiňany (Němec), TJ Sokol 

Mnětice A, B (Šlor), SKDH Trnová A (Hezina), SKDH Trnová B (Horník), SK Nemošice (Petrů), TJ Sokol 

Staré Jesenčany (Vrba) 

 

1 Hodnocení soutěží ONS 

1. třída: 1. místo TJ Sokol Mnětice A, 2. místo Kučerka – Hůrka A, 3. místo SK Ostřešany A, 

sestup do 2. třídy TJ Spartak Sezemice. 

2. třída: 1. místo TJ Dynamo Pardubice B, 2. místo NK Libišany A, 3. místo Kučerka – Hůrka B, 

postup do 1. třídy NK Libišany A, sestup do 3. třídy SKDH Trnová B. 

3. třída: 1. místo TJ Sokol Staré Jesenčany, 2. místo SK Nemošice, 3. místo SK Šamani 

Benešovice B, postup do 2. třídy TJ Sokol Staré Jesenčany. 

2 Předání ceny Fair-play Tomáši Kašparovi z TJ Spartak Sezemice 

3 Předání peněz, pohárů, diplomů za umístění v jednotlivých soutěžích, vrácení peněz za start na 

jednorázových přeborech dvojic, trojic 

4 Hodnocení sezony 

Zápisy o utkání – Převládá spokojenost se systémem dokládání zápisů o utkání ze strany oddílů 
i ze strany VV ONS. Neposlané zápisy: 1x Ředice, 1x Dražkovice, 2x Klenovka. Připomenutí, že 
poslat zápis o utkání je povinností domácího oddílu. Zápis o utkání je nutné poslat i v případě, 
že se utkání neodehraje. V příští sezoně budou neodeslané zápisy o utkání postihovány 
kontumací (-1 bod do tabulky) i finanční pokutou. Důležité upozornění – zápisy o utkání je 
nutné vyplňovat kompletně, nelze posílat zápis bez názvu týmu soupeře, bez označení startu 
hráčů v jednotlivých sestavách atd. (bude taktéž pokutováno). Před začátkem soutěže bude 
vedoucím oddílů rozeslán vzor k vyplnění zápisu o utkání. 

SMS s výsledky utkání – Spokojenost se zasíláním částečná, některé oddíly nespolehlivé. Je 
třeba vždy poslat SMS zprávu nejpozději do 22:00 správci webu z důvodu zajištění aktuálnosti 
výsledků a tvorby tabulek. Neodeslání bude pokutováno. 

Play-off/play-out systém soutěže 1. třídy – nově zvolený systém se osvědčil, rizikem zůstává 
termínový kalendář. Odhlasováno zavedení i pro soutěž 2. třídy. 

Marek Líbal – rezignace ve VV ONS Pardubice, novým členem zvolen Milan Horník (SKDH 
Trnová). 

 



5 Diskuze 

Umělý povrch – jedná se o povolený povrch pro soutěže nohejbalu. 

Turfy – nepovolená obuv pro hru na antukovém povrchu. 

Přeplnění soutěže 3. třídy – v takovém případě řídící orgán rozhodne o regionálním rozdělení 
na základě dojezdových vzdáleností. 

Výjimky startu v soutěžích ONS Pardubice – problematika odchovanců nastupujících 
v ligových soutěžích mužů, stávající pravidlo zůstává zachováno. Aktualizace z důvodu zavedení 
systému play-off/ play-out: hráči startující na tuto výjimku mohou nastoupit v play-off/play-
out pouze v případě, že za daný oddíl odehrají nadpoloviční většinu utkání v základní části 
soutěže. 

 

 

 

 


