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Zápis z jednání zástupců družstev nohejbalu soutěže okresu Pardubice 

konaného dne 4. 11. 2019 (17:30-18:30) v Pardubicích 

 

Účastníci: 

VV ONS:  Roman Kopáček (Dynamo), Petr Hezina (Dynamo), David Konečný (Ostřešany), Robert 

Šlor (Mnětice),  

Další:  Pavel Kosek (Kučerka), Ladislav Němec (Slatiňany), Jiří Černý (Sezemice), Roman 

Hájek (Dynamo), Martin Gregor (Topol), Michal Vostatek (Libišany), Zdeněk Žurek (Bohdaneč), Karel 

Petrů (Nemošice), Josef Dubišar (Trnová). 

1. Roman Kopáček – hodnocení průběhu soutěží všech tříd – bez problémů. 

 

2. ONS na základě podnětu NK Jaroslav ohledně způsobu play-off 3. třídy vyhlašuje anketu o 

možné úpravě hracího systému použitého  v roce 2019. V případě, že se přihlásí 10 družstev, 

bude použit odzkoušený systém z 1. a 2. třídy. V případě návrhu nového systému pro 12 

družstev je potřebu vzít v úvahu začátek soutěže (15.  4.), rezervní termín pro dohrávky (24. 

6.) a možnost hrát pouze 4 utkání na podzim (od 26. 8.). Návrhy zasílejte předsedovi ONS. 

 

3. Zhodnocení dodržování termínů zasílání výsledků a zápisů – je potřeba zlepšit kvalitu focení 

zápisů a dodržovat správnost a kompletnost vyplňovaných údajů – viz vzor na webu – za zápis 

zodpovídá domácí družstvo. 

 

4. Předání míčů zástupcům vítězů jednotlivých tříd – Mnětice, Libišany, Topol. 

 

5. Hospodář ONS seznámil  se stavem financí – na účtu je 3.397.- Kč. Veškeré zálohy za účast na 

jednorázových přeborech a výhry pro první 3 družstva každé třídy jsou zasílány na účet, ze 

kterého byla hrazena přihláška do soutěže 2019. 

 

6. Seznam rozhodčích v okresu s platnou licencí: Petr Urban, Roman Hájek, Roman Kopáček, Jan 

Skuček. 

 

7. Schválena změna Propozic okresu pro soutěže od roku 2020 – za každé neodehrané 

kontumované utkání bude na konci základní části soutěže příslušnému družstvu odečten 1 

bod z tabulky. 

8. ONS Pardubice obdržela žádost okresu Chrudim o umožnění startu na jednorázových 

přeborech dvojic a trojic. Předseda ONS projedná s R. Halamkou podrobnosti (počty, způsob 

turnaje apod.) a definitivně bude rozhodnuto na jednání v březnu 2020. 

9. Nohejbalový kroužek pro mládež od 10 let – info v letáku na webu.  
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10. V listopadu 2020 se bude v Praze konat MS v nohejbalu. 

11. Termín turnaje Pardubice OPEN 2020 – sobota  11. 1.  

12. Přihlášky do soutěží budou přijímány do konce února 2020 – bez výjimky!  

    

 

                              Zapsal: Pavel Kosek 

Ověřil: Roman Kopáček, předseda VV ONS Pardubice 


