
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 
 
Předseda VV ONSK Pardubice: Martin Suchánek 
tel.: 720620898, e-mail: martin.suchanek63@seznam.cz 
 

Zápis č. 2012/01 
Z jednání Výkonného výboru nohejbalu okresu Pardubice konaného dne 1. 2. 2012 v 17:00 hod. 

v zasedací místnosti OVV TS Pardubice 
 
 
Téma: upřesnění herního systému a zásadních skutečností pro bezproblémový start a průběh 
soutěže v roce 2012 
 
Přítomni: David Štěpánek, Jaroslav Hrdý, Robert Šlor, Martin Suchánek 
 
V prvé řadě platí v celém rozsahu oznámené skutečnosti obsažené v zápisu VV ze dne 3. 10. 2011 – 
níže jsou uvedeny buď změny, nebo upřesnění k tomuto zápisu. 
 
I. třída: Herní systém na tři dopady, počet účastníků v soutěži 10. Naplnění soutěže družstvy se řídí SŘN 
– tj. v I. třídě mají právo startovat družstva, která v této soutěži startovala v roce 2011-vyjma družstev 
odstupivších či vyloučených ze soutěže. Počet družstev na 10 bude doplněn družstvy ze II. třídy, dle 
konečného umístění v soutěži. Odmítne-li někdo postup do I. třídy, pak právo postupu připadne 
následujícímu v konečné tabulce. 
  
II. třída: Herní systém na tři dopady, počet účastníků v soutěži 10. Naplnění soutěže družstvy se řídí 
SŘN – tj. v II. třídě mají právo startovat družstva, která v této soutěži startovala v roce 2011. Počet 
družstev na 10 bude doplněn družstvy ze III. třídy, dle konečného umístění v soutěži. Odmítne-li někdo 
postup do II. třídy, pak právo postupu připadne následujícímu v konečné tabulce. 
 
Fluktuace hráčů: Platí v plném rozsahu SŘN: tj. na soupisce před začátkem sezony mohou být na 
soupisce „A“ družstva příslušného oddílu uvedeni pouze 3 hráči s označením „F“ (kteří jsou zároveň 
uvedeni na soupisce „B“ družstva jako stálí hráči). 
 
V soutěži není povolena účast hráčů hrajících ligové soutěže.  
 
Přihlášky družstev do příštího ročníku soutěže a uzávěrka těchto přihlášek: 28. 2. 2012 
 
Zaplacení stratovného (500,- Kč za družstvo) a předání odsouhlasených soupisek proběhne 26. 3. 2012 
od 16:30 v zasedací místnosti OVV TS Pardubice – ČSTV Pernerova ul. 
  
Jednání ukončeno v 18:00 hod. 
Zpracoval:  Šlor - Suchánek 


