Výkonný výbor Okresní nohejbalové soutěže Pardubice
Pernerova 1490, 531 65 PARDUBICE
www.nohejbal-pardubice.com
nohejbal-pardubice@seznam.cz

Zápis z jednání zástupců družstev nohejbalu soutěže okresu Pardubice
konaného dne 25. 3. 2019 (17:30-18:30) v Pardubicích

Účastníci:
VV ONS:
Roman Kopáček (Dynamo), Petr Hezina (Dynamo), David Konečný (Ostřešany), Milan
Horník (Trnová),
Další:
Pavel Kosek (Kučerka), Luboš Čermák (Slatiňany), Jaroslav Hoffmann (Sezemice),
Karel Kašpar (Přelouč), Roman Hájek (Dynamo), Martin Gregor (Topol), Michal Vostatek (Libišany),
Zdeněk Šulc (Bořice), Zdeněk Žurek (Bohdaneč), Karel Petrů (Nemošice).
1.

Roman Kopáček – vysvětlení statusu „nohejbal Pardubice“.

2.

Zhodnocení dodržování termínů podání přihlášek, placení startovného a soupisek družstev
(chybí Dražkovice).

3.

Všechna družstva se seznámí s novou verzí Pravidel nohejbalu a Soutěžním řádem platnými
od 3. 3. 2019.

4.

Anketa mezi 12 družstvy 3. třídy – rozdělení na skupinu východ a západ, jaro ve skupině
každý s každým 2kolově, podzim play-off.

5.

Soutěž 2019 – družstva se seznámí s Propozicemi okresu na rok 2019 – zejména se změnami
v odkládání utkání, systémem play-off 2. a 3. třídy atd. Finále 1. a 2. třídy se proti loňskému
roku bude hrát v sobotu. V mailové korespondenci na nohejbal-pardubice@seznam.cz a
zapisypardubice@seznam.cz je nastavena automatická odpověď o přijetí mailu. Pokud tedy
např. pošlete zápis o utkání a tuto odpověď nedostanete, mail nedorazil k adresátovi.

6.

Fluktuace – max. 8 utkání z celé soutěže.

7.

Kvůli aktualizaci výsledkových tabulek je potřeba včas (hned po utkání) poslat SMS
s výsledkem, případně SMS při odložení či přerušení utkání.

8.

Družstvo 1. třídy Holice B odehraje letošní domácí utkání na hřišti v Dražkovicích.

9.

Termíny jednorázových přeborů – Mnětice – sobota 11. 5. trojice, neděle 12. 5. dvojice.

10.

V sobotu 23. 3. zemřel ve věku 61 let František Špatenka, hráč NC Rotr. Poslední rozloučení
proběhne v pátek 29. 3. od 9:45 v pardubickém krematoriu. Čest jeho památce!
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Zapsal: Pavel Kosek
Ověřil: Roman Kopáček, předseda VV ONS Pardubice

