
Výkonný výbor Okresní nohejbalové soutěžní komise PARDUBICE 
TS Pardubice, Pernerova 1490, 531 65 PARDUBICE 
Sekretář svazu: Hlobil Tomáš 
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Předseda VV ONSK Pardubice: Martin Suchánek 
tel.: 720620898, e-mail: martin.suchanek63@seznam.cz 
 

Zápis č. 2014/01 
Ze setkání vedoucích oddílů nohejbalu okresu Pardubice konaného dne 3. 11. 2014 v 16:30 hod. 

v zasedací místnosti OVV TS Pardubice 
 
 
Téma: vyhodnocení soutěže za rok 2014, vize-návrhy pro bezproblémový start a průběh soutěže  
v roce 2015 
 
Přítomni  
Výbor: Martin Suchánek (Dynamo), Robert Šlor (Mnětice), David Štěpánek (Němčice). 
Za oddíly: Kosek (Kučerka), Kopáček, Kmošek, Kleander, Kalousek (Dynamo Pardubice), Kukla 
(Hůrka), Šlor (Mnětice), Dubišar, (Trnová), Zajíc (Borek), Linhart (Bořice), Žurek (Bohdaneč), Petrů 
(Nemošice). 
 
Téma č. 1: Vyhodnocení soutěže okresu Pardubice 2014 
Sezóna 2014 proběhla bez problémů a bez protestů. Umístěná družstva převzala ocenění (diplomy, 
poháry, míče, finance). Do 2. třídy postupuje družstvo Bořice, do 1. třídy postupuje družstvo NC 
Hůrka. 
 
Téma č. 2: Hospodaření 2014 
M. Suchánek přítomné seznámil se stavem hospodaření v roce 2014. Příjmy jsou tvořeny poplatky 
družstev za účast v soutěži, výdaje za ceny pro vítěze dlouhodobé soutěže a jednorázových přeborů, 
poplatek za doménu „nohejbal-pardubice.com“ a telefonické poplatky. 
 
Téma č. 3: Počty družstev v jednotlivých třídách v roce 2015 
Na základě odevzdaných přihlášek bude v nadcházejících ročnících snaha stabilizovat počet 
družstev v 1. a 2. třídě na sudý počet (10). Podrobnosti budou upřesněny v Propozicích soutěže 
2015.  
 
Téma č. 3:  Problematika odkládání utkání 
Vzhledem k letošnímu většímu počtu žádostí o odkládání utkání na jiný termín upozorňujeme na 
ustanovení Soutěžního řádu soutěže okresu Pardubice: v případě žádosti družstva o odložení utkání 
lze tuto žádost na vedoucího druhého družstva podat nejpozději tři pracovní dny předem, 
neznamená to však, že vedoucí druhého družstva musí s touto žádostí souhlasit! 
 
Téma č. 4: Problematika výjimky startu hráčů 50+ 
V sezóně 2015 bude uplatněno pravidlo, že hráč ve věku 50+ (dle roku narození, v roce 2015 tedy 
ročník 1965 a starší), může odehrát libovolný počet utkání za všechna družstva (A, B, C) stejného 
oddílu (např. Sokol Mnětice) a nebude počítán do počtu 3 povolených fluktuantů. Hráč bude 
zapsán na všech soupiskách příslušného oddílu a označen ve sloupci „Veterán“ písmenem „V“. 
Z tohoto důvodu bude upravena „Soupiska družstva do soutěže“ a pro přehlednost i evidence na 
webových stránkách. 
 



 
Obecné: přihlášky do soutěže do konce února 2015, soupisky taktéž, rozpis soutěží a postupy a sestupy 
budou řešeny po zkompletování přihlášek a soupisek oddílů. Předpoklad počtu družstev v soutěžích 
přibližně jako v roce 2014, tj. 10 + 10 + ??? družstev. 
 
Přihlášky družstev do příštího ročníku soutěže a uzávěrka těchto přihlášek: 28. 2. 2015 
 
Zaplacení startovného (500,- Kč za družstvo) a předání odsouhlasených soupisek proběhne 23. 3. 2015 
od 16:30 v zasedací místnosti OVV TS Pardubice – ČSTV Pernerova ul. 
  
Jednání ukončeno v 17:30 hod. 
Zpracoval:  Suchánek - Kosek 


