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Zápis z 3. zasedání VV ONS Pardubice 

konaného dne 8. 10. 2019 (18:00-19:15) v Pardubicích 

 

Účastníci: 

VV ONS:  Petr Hezina, Milan Horník, David Konečný, Roman Kopáček, Robert Šlor 

Hosté:  Pavel Kosek  

1. Roman Kopáček – zhodnocení sezóny 2019; případné připomínky z řad družstev zaslat 

mailem předsedovi do schůze vedoucích družstev. Její termín bude co nejdříve stanoven. 

 

2. Sestupy a postupy 2019 – 1. třída - sestupuje družstvo NC Bořice; 2. třída - postupuje 

družstvo NK Libišany A, sestupuje NC Rotr; 3. třída – postupuje družstvo NK Topol. 

 

3. Ceny za umístění na 1. - 3. místě 2019: všechna vítězná družstva obdržela pohár, na 2. –  3. 

místě plaketu. Tyto ceny již byly předány při finále. Všechny vítězná družstva obdrží 

nohejbalový míč  – bude předáno na schůzi vedoucích družstev. Finanční odměny:  1. místo 

500.- Kč, 2. místo 500.- Kč, 3. místo 300.- Kč. Částky rozešle pokladník VV na kontaktní účty 

jednotlivých družstev. 

 

4. VV schvaluje odměny pro rozhodčí finále 1. a 2. třídy a play-out  1. třídy. Všechna utkání 

proběhla bez jakýchkoliv problémů.  

Pro nadcházející roky bude ONS hradit rozhodčí pro superfinále 1. a 2. třídy, v případě dalších 

požadavků na zajištění rozhodčího s licencí ho okres zajistí, ale úhradu ponese žádající oddíl. 

 

5. Předseda a pokladník seznámili VV se stavem financí na transparentním účtu. Předseda ještě 

zjistí na ČSTV situaci ohledně zaplacení poplatků za správu webhostingu.  

 

6. Hodnocení zasílání zápisů z utkání: 1. třída – všechny zaslané; 2. třída – Rotr – chybí 2 zápisy; 

3. třída – Borek – chybí 1 zápis, Přelouč – chybí. Ještě je potřeba zlepšit zapisování startů 

jednotlivých hráčů v zápasech a hlavně dbát na kvalitu zaslaného souboru – občas nakřivo 

ofocené, neúplně nafocené (např. chybí počáteční písmena jmen hráčů apod.). 

 

7. VV předloží  na schůzi vedoucích družstev návrh vrátit se k praxi, že v případě neodehraného 

utkání je kromě kontumace 0:7 ještě družstvu odebrán -1 bod z tabulky. 

8. Nohejbalový sportovní kroužek – organizuje R. Kopáček (777 988 026) a Marek Líbal 

(773 980 274) – tréninky pro děti od 10 let; v pondělí na ZŠ Noe (Pardubice, Zborovské nám. 

2018) – 15:00-16:15; ve středu na SOU Stavební (Rybitví, Sokolovská 150) – 17:30-20:00. 

9. Schůze vedoucích družstev: v pondělí  4. 11. 2019 od 17:30, Pardubice, Pernerova 1490 – 

ČSTV. 
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                              Zapsal: Pavel Kosek 

Ověřil: Roman Kopáček, předseda VV ONS Pardubice 


