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.: 466824088, 724401623, e-mail: martin.suchanek@synthesia.cz

Zápis č. 2010/01
Ze setkání vedoucích oddílů nohejbalu okresu Pardubice konaného dne 8.11.2010 v 16:30 hod.
v zasedací místnosti OVV TS Pardubice
Téma: vyhodnocení soutěže za rok 2010 a výhled na rok 2011
Stručně k jednotlivým bodům:
- vyhlášení vítězů za jednotlivé třídy a předání cen
- zhodnocení soutěže
- financování soutěže
- vítěz III.třídy Němčice „B“ postupuje do vyšší soutěže, poslední družstvo z II.třídy Klenovka
sestupuje
Diskuze: z pléna vznesen dotaz na účast oddílu v I. třídě mimo rámec současných ustanovení, následně na
podmínky sestupu takovéhoto oddílu a řešení rozlosování soutěže při možném přemnožení oddílů
ve třídách II. a III. – optimální počet družstev v soutěži z hlediska vedoucích oddílů je 10 oddílů
(při dvoukolovém systému 8 oddílů) na soutěž, z důvodu termínů na začátku a konci soutěže
Výsledek následné dlouhé diskuze:
Co je již dáno buď pravidly, nebo propozicemi soutěže:
- do I. třídy má právo postupu každý oddíl, který upřednostňuje hru na dva dopady
- v závislosti na počtu družstev má vedoucí soutěže právo reorganizace soutěží bez ohledu na
družstva sestupující či postupující – jinými slovy-při rozpadu tříd může tzv. sestoupit či postoupit
více družstev, dle toho, jaký organizační celek vzniká či zaniká.
V závislosti na těchto daných faktech vedoucí oddílů se dohodli a rozhodli o následujícím:
- oddíl, který do I. třídy nepostoupí ze II. třídy, je při sestupu zařazen do poslední třídy soutěží
- protože v současnosti je ve II. a III. třídě po 12 družstvech, je při zařazení dalšího možného
družstva do soutěže doporučen vznik další IV. třídy, nebo odehrát soutěž jednokolově (např. 14
družstev = jaro 9 kol – podzim 4 kola), nebo zrealizování jiného herního systému, který by
odpovídal potřebám oddílů a rozlosování soutěží
-

výboru se ukládá za úkol vložit do propozic výše uvedené body
přihlášky družstev do příštího ročníku soutěže a uzávěrka těchto přihlášek bude 28.2.2011

Jednání ukončeno v 18:30 hod.
Zpracoval: Suchánek

