
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. 2013/01 
Ze setkání vedoucích oddílů nohejbalu okresu Pardubice konaného dne 29. 1. 2013 v 16:30 hod. 

v zasedací místnosti OVV TS Pardubice 
 
 
Téma: vyhodnocení soutěže za rok 2012, vize-návrhy pro bezproblémový start a průběh soutěže v 
roce 2013 
 
Přítomni  
Výbor: Robert Šlor, Martin Suchánek 
Za oddíly: Kosek (Kučerka), Štika, Pucek (Dražkovice), Kopáček, Hezina (Dynamo Pardubice), Šlor 
(Mnětice). 
 
Téma č. 1: Herní aktivity hráčů – odchovanců pardubických oddílů 
Tito hráči mohou hrát jakoukoliv úroveň soutěže s tím, že zároveň mohou startovat v okresních 
pardubických soutěžích. Upřesnění terminologie ustanovení bude v Propozicích soutěže 2013.  
 
Téma č. 2:  Problematika servisu na hřištích s oplocením, resp. s oplocením blíže než je stanovený herní 
prostor. 
Výsledek diskuze: aby nebyly dohady, že „tento servis směřoval do plotu a tento nikoliv“, bylo 
rozhodnuto, že platí každý servis, který je v souladu s Pravidly nohejbalu. Hráči mohou využít 
možnosti příjmu servisu z voleje a dle nových Pravidel ho mohou i přímo vrátit k soupeři bez 
dotyku spoluhráče.  
 
Téma č. 3: Opět otevřená otázka dvoudopadového systému v I. třídě 
Po diskuzi navrženo, aby byli osloveni vedoucí oddílů z I. třídy k vyjádření se k této otázce. Otázky 
ke hře na 2 dopady budou přidány do Přihlášky k soutěži. 
 
Obecné: přihlášky do soutěže do konce února, soupisky taktéž – nejpozději však do 8. března 2013, 
rozpis soutěží a postupy a sestupy budou řešeny po zkompletování přihlášek a soupisek oddílů. 
Předpoklad počtu družstev v soutěžích tentýž jako v roce 2012, tj. 10 + 10 + 12 družstev. 
 
Přihlášky družstev do příštího ročníku soutěže a uzávěrka těchto přihlášek: 28. 2. 2013 
 
Zaplacení stratovného (500,- Kč za družstvo) a předání odsouhlasených soupisek proběhne 26. 3. 2013 
od 16:30 v zasedací místnosti OVV TS Pardubice – ČSTV Pernerova ul. 
  
Jednání ukončeno v 18:00 hod. 
Zpracoval:  Šlor - Suchánek 


