
Výkonný výbor Okresní nohejbalové soutěžní komise PARDUBICE 
TS Pardubice, Pernerova 1490, 531 65 PARDUBICE 
Sekretář svazu: Hlobil Tomáš 
tel.: 466 511 877, fax/záznamník: 466 513 177, e-mail: tspce@iol.cz 
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Zápis č.2011/01 
Z jednání Výkonného výboru nohejbalu okresu Pardubice konaného dne 3.10.2011 v 16:30 hod. 

v zasedací místnosti OVV TS Pardubice 
 
 
Téma: zhodnocení sotěží – vývoj nohejbalu na okrese Pardubice a výhled na rok 2012 
 
Přítomni: David Štěpánek, Jaroslav Hrdý, Robert Šlor, Martin Suchánek 
 
Problematika č.1 – I.třída-hra na dva dopady – klesající výkonnostní úroveň oddílů, klesající počet 
oddílů i s výhledem na další rok a počet reálně odehraných utkání, kdy na hru na dva dopady má 
výkonnostně první čtyři až pět oddílů a z nich ještě ne všichni hráči. K tomu rozrůstání se oddílové 
základny v ostatních dvou třídách a z důvodu opět výkonnostních a částečně i věkových nemožnost 
postupu do I.třídy. Po kratší debatě bylo jednohlasně rozhodnuto :  

- zrušit současný dvoudopadový systém v I.třídě a zavést třídopadový systém 
- rozšířit tuto soutěž na deset účastníků v soutěži doplněním oddíly ze II.třídy dle SŘ 

 
Problematika č.2 – fluktuující hráči – přípisy na soupisku – přeřazování hráčů v rámci oddílu či oddílů 

- přeřazování hráčů po uzávěrce soupisek není dovoleno, striktně se držet SŘN – tzn. Přestupní 
termíny atd. – vyjímky nepovolovat 

- fluktuující hráči mohou být na soupisce „A“ oddílu od příštího roku 2012 pouze dva, výbor bude 
počet utkání takovýchto hráčů za „A“ oddíl kontrolovat. 

 
Problematika č.3 – registrovaní hráči 
Po dlouhé diskuzi, zda registrované hráče do soutěže připustit či nikoliv, bylo rozhodnuto, že start 
každého registrovaného hráče bude odsouhlasovat VV. 
 

- výboru se ukládá za úkol vložit do propozic výše uvedené body 
- přihlášky družstev do příštího ročníku soutěže a uzávěrka těchto přihlášek bude 28.2.2012 

 
Setkání vedoucích oddílů proběhne 14.11.2011 v 16:30 v zasedací místnosti OVV TS Pardubice – ČSTV 
Pernerova ul. – zhodnocení soutěže, předání cen, organizace soutěže 2012. 
 
Jednání ukončeno v 18:10 hod. 
Zpracoval:  Suchánek 


