
Výkonný výbor Okresní nohejbalové soutěžní komise PARDUBICE 
PSO ČSTV, Pernerova 1490, 530 02 PARDUBICE 
Sekretář svazu: Hlobil Tomáš 
tel., fax/záznamník: 466 513 177, e-mail:  hlobil@sport-pardubice.cz  
 
Předseda VV ONSK Pardubice: Martin Suchánek 
tel.: 466824088, 724401623, e-mail: martin.suchanek@synthesia.cz 
 

Zápis č.2009/01 
Ze setkání vedoucích oddílů nohejbalu okresu Pardubice konaného dne 23.11.2009 v 16:30 hod. 

v zasedací místnosti VV PSO ČSTV 
 
 
Téma: vyhodnocení soutěže za rok 2009 a výhled na rok 2010 
 
Stručně k jednotlivým bodům: 

- vyhlášení vítězů za jednotlivé třídy a předání cen 
- zhodnocení soutěže 
- vítěz III.třídy Trnová „C“ postupuje do vyšší soutěže, poslední družstvo z II.třídy SK Nemošice 

sestupuje 
- z výsledku průzkumu, který oddíl chce hrát tzv. „registrovanou“ soutěž a splnit všechny další 

náležitosti vyplynulo, že do této podoby soutěže je ochoten vstoupit jen jeden oddíl – Dynamo 
Pardubice, ostatní nikoliv. Z tohoto vyplývá, že v ročníku 2010 se okresní soutěže Pardubic 
odehrají jako neregistrové z pohledu ČSTV a Nohejbalového svazu. 

- z výsledků jarní ankety ohledně výše startovného pro příští roky bylo v průměru odsouhlaseno 
startovné 500,- Kč na oddíl. 

- výboru se ukládá za úkol vložit do propozic z důvodu nesrovnalostí při určení termínu odehrání 
odloženého utkání bod: Odložené nebo dohrávané utkání se odehraje na tom samém hřišti 
hned následující neděli od 16:30 hod. Pokud bude utkání odehráno v jiném termínu či čase, 
pak v případě nesrovnalostí následně nesou odpovědnost domácí. V případě nepřízně počasí 
atd. je dalším termínem následující neděle atd. 

- do I. třídy má právo postupu každý oddíl, který upřednostňuje hru na dva dopady 
- v diskuzi byla vznesena otázka ohledně družstva „A“ a „B“ jednoho oddílu v jedné třídě – není 

problém, tato dvě družstva první kolo odehrají spolu, následně se střídají tak, že v hrací den jedno 
hraje venku a druhé doma. 

- přihlášky družstev do příštího ročníku soutěže a uzávěrka těchto přihlášek bude 28.2.2010 
 
 
Jednání ukončeno v 18:00 hod. 
Zpracoval:  T.Hlobil, M.Suchánek 
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