
STK VV KNS Pardubice
ČSTV, Pardubické krajské sdružení, K Vinici 1901,  530 02 PARDUBICE
sekretář svazu:  Martin Suchánek; tel.: 724401623, e-mail: msuch@synthesia.cz 

ROZPIS
MISTROVSKÉ NOHEJBALOVÉ SOUTĚŽE MUŽŮ

PARDUBICKÉHO KRAJE
pro rok 2009

A) Všeobecná ustanovení
1 1.    Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu (PN, platná od 1.1.2007), Soutěžního řádu nohejbalu (SŘN,  
2        platného od 1.1.2007) a dle tohoto rozpisu. Tyto dokumenty jsou povinni znát vedoucí družstev, 
3        trenéři i hráči.

2. Řídícím orgánem Krajské soutěže (KS) je sportovně technická komise (STK) VV KNS Pardubice  
       (adresa v záhlaví).
3.    Podmínkou účasti v KS je řádně vyplněná a potvrzená přihláška předložená STK VV KNS v termínu   
       do 31.1.2009. Každé družstvo, které podá přihlášku do KS, musí mít družstvo mládeže zařazené  
       v mistrovských soutěžích, přičemž povinností družstva mládeže je soutěž dokončit! V případě,  
       že družstvo mládeže nedokončí mistrovskou soutěž, družstvo mužů bude z KS vyloučeno. Je-li družstvo  
       dospělých vyloučeno ze soutěže, nemá nárok na příspěvek ČNS na mistrovské soutěže mládeže.   
       Podáním  přihlášky se družstvo podřizuje všem ustanovením tohoto rozpisu.
4. Vklad do KS se stanovuje ve výši 950,- Kč ( 650,- + 100,- + 100,- + 100,- Kč; t.j. startovné v dlouhodobé soutěži +

KP trojic + KP dvojic + KP v singlu)  a je splatný v hotovosti u sekretáře KNS nebo platbou na účet Pardubického
krajského sdružení ČSTV, č.ú. 1206352399/0800, variabilní symbol 026. Doklad (kopie podacího lístku, převodu
z účtu nebo hotovostní platby) nutno přiložit k přihlášce. Bez dokladu nebude přihláška akceptována!.

5. Družstva startují na řádně vyplněnou soupisku dle čl. 3.2 SŘN, kterou ve dvojím vyhotovení předloží současně
s přihláškou do soutěže (do 31.1.2009)

6. Systém soutěže: jaro – podzim na místech a v termínech dle rozlosování (dvoj utkání)
Začátky utkání: sobota 09,00 hod. a 14,00 hod. (odveta –pokud se na dvojzápasu dohodnou vedoucí družstev/.Pořad
utkání: je určen rozlosováním
Pořadatel utkání: je družstvo uvedené v rozlosování na prvním místě

7. Utkání sestává z devíti zápasů, začíná se dvěma dvojkami!
Pořadí zápasů: 1D-1D, 2D-2D, 1T-1T, 2T-2T, 3D-3D, 1S-1S, 1T-2T, 2T-1T, 1D-2D, Zápas končí  dosažením 5
zápasového bodu.

8. Hodnocení: vítězství 2 body,  porážka 0 bodů, kontumační porážka –1 bod
9. Družstvo musí k utkání nastoupit nejméně se šesti hráči uvedenými na soupisce. Pokud ve stanovený začátek družstvo

nesplní tyto podmínky, skrečuje se první zápas ve prospěch soupeře. Má-li po 15 minutách družstvo šest hráčů, utkání
pokračuje zápasem druhých dvojic. Není-li tomu tak, skrečuje se druhý zápas a čeká se dalších 15 minut. Pokud do 30
minut od stanoveného začátku nemá družstvo minimálně šest hráčů, utkání končí a skrečuje se ve prospěch soupeře.
Pokud obě družstva nemají minimálně šest hráčů, utkání se skrečuje oboustranně.

10. Ke každému utkání (zejména v nadstavbové části) může být řídícím orgánem soutěže delegován rozhodčí. Rozhodčí
jsou povinni na požádání vedoucího družstva (případně instruktora utkání) předložit platnou licenci rozhodčího ČNS a
pokud tak není zřejmé z rozpisu delegací k utkáním, i delegaci k utkání vydanou řídícím orgánem soutěže. Rozhodčí
nepřipustí ke hře hráče se sádrovým obvazem, hráče, který je pod vlivem alkoholu,  nejednotně oblečenou dvojici či
trojici. V případě, že se rozhodčí k utkání nedostaví nebo nebyl delegován,  platí čl.2.1 SŘN. Dle SŘN přináleží
delegovanému rozhodčímu paušální odměna ve výši 200,- Kč a cestovní výlohy ve výši nákladů cestovného
prostředky hromadné dopravy. Náklady rozhodčího jdou k tíži domácího družstva. 

11. Zápasy se zásadně hrají v hale (doporučené rozměry 24x14x6 m – minimálně, lze povolit výjimky). V případě, že se
soupeři dohodnou, lze odehrát zápas na venkovním antukovém dvorci či jiném přípustném povrchu.

12. Hráč, který byl potrestán druhou žlutou kartou automaticky nesmí startovat v dalším mistrovském utkání. Hráč, který
byl potrestán žlutou kartou po třetí má automaticky zastavenou činnost až do doby projednání v řídícím orgánu. Žluté
karty se do dalšího ročníku nepřevádějí.

13. Hráč, který byl potrestán červenou kartou má automaticky zastavenou činnost až do doby projednání v řídícím orgánu.
14. Vítěz KS Pardubice postupuje do kvalifikace o II.nohejbalovou ligu 2010.
15. Každé družstvo KS Pardubice má povinnost vyslat minimálně jednu trojici, jednu dvojici a singlistu na jednorázový

Krajský přebor-pokud bude odsouhlaseno vedoucími družstev .

B) Technická ustanovení
1. Družstvo musí k utkání nastoupit v jednotném sportovním oblečení a takto sehrát všechny zápasy.
2. Za pořádek na hřišti, v jeho blízkém okolí i mezi diváky odpovídá domácí oddíl.



3. Družstva startují na vlastní náklady.
4. Vedoucí domácího družstva je povinen ihned po ukončení zápasu nahlásit výsledek utkání na číslo sběrného

telefonního čísla 724401623, případně na elektronickou adresu: martin.suchanek@synthesia.cz 
        Zápis o utkání je povinen odeslat nejpozději prvý pracovní den po odehraném utkání na adresu        
        sekretáře svazu (viz v záhlaví). Zápis se odesílá i v případě, že utkání nebylo sehráno.   
5. Náklady výkonu delegovaných rozhodčích hradí domácí družstvo:

200,- Kč za výkon rozhodčího + cestovné, a to i v  případě, že se utkání neuskuteční, rozhodčí obdrží náhradu  za
cestovné.

6. Zápis o utkání vyplňuje zásadně rozhodčí. Jen ten má právo do zápisu uvádět případné připomínky,         
        nedostatky či vyjádření. Pokud k zápasu není delegován rozhodčí, zápisy vypisují kapitáni a vedoucí    
        družstev
7. Námitky a odvolání se řeší dle SŘN.
8. Utkání je možno předehrát po dohodě se soupeřem kdykoliv, změnu termínu je nutné prokazatelně nahlásit

sekretáři svazu a případnému delegovanému rozhodčímu nejméně 5 pracovních dní před termínem utkání.
9. Vybavení hřišť:

a) ukazatel stavu utkání
b) hráčská lavice pro obě družstva vzdálená alespoň 2 m od diváků
c) samostatná šatna pro hostující družstvo a  umývárna s vodou
d) stolek a šatna pro rozhodčí
e) dva regulérní míče a dvě sítě
f) příruční lékárnička

10. Za přestupky budou družstva trestána dle sazebníku pokut:
a)     nejednotný úbor hráčů jedné dvojky či trojky                                                       50,-  Kč
b)     neúplné technické vybavení                                                                                  50,-  Kč
c)     pozdní odeslání zápisu (do 5 dnů)                                                                       100,-  Kč
d)     pozdní odeslání zápisu (více než 5 dnů)                                                              200,-  Kč
e)     nenahlášení výsledku dle bodu B 4                                                                        30,-  Kč
f)     neúčast družstva na jednorázových KP                                                                150,-  Kč 
g)    odložené utkání bez vědomí STK                                                                         200,-  Kč

4                nedostavení se k utkání nebo zavinění kontumačního výsledku 
5                z jiných důvodů                                                                                                     300,-  Kč + náklady
6        h)    vyloučení ze soutěže                                                                                              500,-  Kč
7        ch)    jiné přestupky dle rozhodnutí STK                                                                 do 500,-  Kč  
8 11.   Právo výkladu tohoto rozpisu si vyhrazuje STK.

                                                                                                                            STK VV KNS Pardubice 


