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. 2016/01
Ze setkání vedoucích oddílů nohejbalu okresu Pardubice konaného dne 29. 3. 2016 v 16:30 hod.
v zasedací místnosti OVV TS Pardubice
Téma: vyhodnocení soutěže za rok 2015, vize-návrhy pro bezproblémový start a průběh soutěže
v roce 2016
Přítomni
Výbor: Martin Suchánek
Za oddíly: Kosek (Kučerka), Kopáček, (Dynamo Pardubice), Sekyrka, Petrů (Nemošice), Dubišar,
(Trnová), Němec (Slatiňany), Linhart (Bořice), Žurek (Bohdaneč), Vrba (Staré Jesenčany), Kraják
(Libišany), Košťál (Strašov).
Téma č. 1: Vyhodnocení soutěže okresu Pardubice 2015
Sezóna 2015 proběhla bez problémů a bez protestů. Umístěná družstva převzala ocenění (diplomy,
poháry, míče, finance). Do 1. třídy postupuje družstvo Němčice „A“, do 2. třídy postupuje družstvo
Němčice „B“.
Téma č. 2: Přejmenování oddílu
Oddíl NC Hůrka se vzhledem k využívání zázemí SK Nemošice slučuje s tímto oddílem a bude hrát
pod názvem SK Nemošice „A“ 1. třídu. SK Nemošice „B“ bude hrát 2. třídu.
Téma č. 3: Hospodaření 2015
Příjmy byly 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. 4: Startovné do soutěží 2016
Přítomní vedoucí družstev uhradili poplatek za start v letošní soutěži a převzali potvrzenou
soupisku. Nepřítomní vedoucí musí uhradit poplatek do začátku soutěže!!!
Téma č. 5: Počty družstev v jednotlivých třídách v roce 2016
Na základě odevzdaných přihlášek (1. třída 10x; 2. třída 12x, 3. třída 9x) bude v nadcházejícím
ročníku 2017 snaha stabilizovat počet družstev v 1. a 2. třídě na sudý počet (10). Proto je
předpoklad v letošním ročníku sestupu ze 2. třídy pro 3 družstva. Podrobnosti budou upřesněny
v Propozicích soutěže 2016.
Téma č. 6: Problematika odkládání utkání
Vzhledem k 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. 7: Jednorázové přebory okresu trojic a dvojic
Jednorázové přebory trojic s dvojic se letos uskuteční na kurtech TJ Dynama Pardubice ve dnech:
sobota 21. 5. – soutěž trojic, neděle 22. 5. soutěž dvojic. Jednorázového turnaje se zúčastňují pouze
trojice a dvojice složených z hráčů zapsaných na letošní soupisce stejného oddílu!
Termín přihlášek: do úterý 17. května na tel. 777 988 026 - Roman Kopáček.
Téma č. 8: Start hráčů z vyšších (ligových) soutěží v okresu Pardubice
Dle ustanovení Propozice soutěže okresu Pardubice mohou startovat i hráči z ligových soutěží za
podmínky, že jsou odchovanci pardubického okresu. Pro rok 2016 jsou to tito hráči: Pavel Kop
(Holice – Modřice), Marek Líbal (Kučerka – SK Bělá), David Konečný (Němčice – SK Bělá), Petr
Horáček (Dynamo – SK Bělá).

Jednání ukončeno v 17:30 hod.
Zpracoval: Suchánek - Kosek

