Zápis z 3. zasedání VV ONS
konaného dne 22.10.2018 (17:00 – 19:15) v Pardubicích

Účast: Petr Hezina, David Konečný, Roman Kopáček, Pavel Kosek, Marek Líbal, Robert Šlor

1 Finance
Zůstatek na transparentním účtu 8139,-. Zbývá vrátit 500,- Bořice, 250,- Benešovice, 250,Holice za účast na jednorázových přeborech dvojic/trojic. Vrátit na schůzi OP.
2 Poháry za umístění
Předat Benešovicím na schůzi OP, ostatním umístěným oddílům již předáno. To samé
s diplomy.
3 Fair-play ocenění
Přijat návrh na ocenění hráče TJ Spartak Sezemice Tomáše Kašpara mimořádnou cenou fairplay za přiznání v rozhodujícím momentu posledního utkání play-out soutěže 1. třídy.
4 Odměny – projednání výše odměn za umístění
1. Místo 500,- (+ míč Gala)
2. místo 750,3. místo 500,5 Zápisy z utkání – hodnocení
Převládá spokojenost se systémem dokládání zápisů o utkání ze strany oddílů i ze strany VV
ONS. Neposlané zápisy: 1x Ředice, 1x Dražkovice, 2x Klenovka. Připomenutí, že poslat zápis o
utkání je povinností domácího oddílu. Zápis o utkání je nutné poslat i v případě, že se utkání
neodehraje. V příští sezoně budou neodeslané zápisy o utkání postihovány kontumací (-1 bod
do tabulky) i finanční pokutou. Důležité upozornění – zápisy o utkání je nutné vyplňovat
kompletně, nelze posílat zápis bez názvu týmu soupeře, bez označení startu hráčů
v jednotlivých sestavách atd. (bude taktéž pokutováno).
6 SMS s výsledkem utkání
Stále je třeba kvůli zajištění aktuálnosti výsledků a tvorbě tabulek posílat SMS s výsledkem
utkání, a to do 22:00 v hrací den utkání (neodeslání SMS bude pokutováno).
7 Hodnocení soutěží
Play-off (play-out) v 1. třídě se osvědčilo, do 2. třídy sestupuje TJ Spartak Sezemice. V příští
sezoně zavést pravidlo, že podmínkou startu hráče hrajícího na základě výjimky VV ONS
(odchovanci hrající v mužských ligových soutěžích) v play-off (play-out), je jeho účast alespoň
v polovině utkání základní části soutěže. Problematika postupů – B mužstva nemohou
postoupit do soutěže, v níž startuje jejich A tým (do 1. třídy postupují Libišany).

8 Výhled na příští sezonu
Topol – zájem hrát 3. třídu, neleží v okresu Pardubice.
V případě nenaplnění 1., resp. 2. třídy (10 týmů) oslovovat s nabídkou k účasti týmy umístěné
do 3. místa v soutěži nižší, až následně sestupující mužstvo z vyšší soutěže.
Umělý povrch – jedná se o povolený povrch pro soutěže nohejbalu.
Turfy – nepovolená obuv pro hru na antukovém povrchu.
9 Termín schůze vedoucích oddílů OP – 12.11. v 17:00, Pernerova ulice.

