
PROPOZICE 
 

O POSTUP DO 2. LIGY MUŽŮ 2009 
 
 
1.  Obecné podmínky 
 

-  pro kvalifikaci do 2.ligy se stanovuje kauce ve výši 5.000,- Kč s úhradou současně 
s přihláškou do kvalifikace – tato podmínka platí pro všechny účastníky kvalifikace, tj. včetně 
družstev vstupujících do kvalifikace z 2.ligy. Kauce bude v případě účasti v kvalifikaci 
účastníkům vrácena. V případě neúčasti přihlášeného družstva bude 50% kauce předáno 
pořadateli kvalifikace jako částečná úhrada ztráty související z neúčastí družstva, 50% 
zůstává ČNS. 

-  kvalifikace do 2.ligy se účastní vítězové Krajských přeborů, příp. družstva na dalším pořadí, 
   pokud vítězové či další účast odmítnou (v souladu se Soutěžním řádem čl. 3.12.6.) 
-  kvalifikace se hraje ve 4 skupinách, ze kterých postupuje do 2.ligy vždy vítěz 
-  účastníci zašlou na ČNS přihlášku ve stanoveném termínu 
-  řízení kvalifikace: osoby pověřené ČNS 
-  Náležitosti: Platná soupiska družstva. 
-  Místo kvalifikace: bude oznámeno účastníkům ve stanoveném termínu 
-  Presentace : 30 min. před zahájením prvního utkání družstva 
-  Rozhodčí: deleguje Komise rozhodčích ČNS. Náklady na rozhodčí hradí ČNS 
-  v případě, že přihlášky do kvalifikací svou početností znehodnotí provedené rozlosování, 
   vyhrazuje si Řídící orgán soutěže právo změnit rozlosování skupin na základě reálně 

               obdržených přihlášek či Kvalifikaci zrušit 
 
2.  Pořadatelství 
 

-   pořadatelství je nabídnuto č. 1 v každé skupině. 
-   potvrdit pořadatelství musí KNS ve stanoveném termínu 
-   v případě nezájmu o pořadatelství nasazeným č. 1, je pořadatelství nabídnuto dalším 
    nasazeným v pořadí dle nasazení 
-   podmínky pořadatelství: 2 kurty (pro dvou-tříčlennou skupinu jeden kurt) a odpovídající 

vybavení dle Rozpisu dlouhodobých soutěží , pro případ nepříznivého počasí mít k dispozici 
regulérní halu v souladu se Soutěžním řádem, Pravidly a Rozpisem dlouhodobých soutěží. 

 
3.  Rozlosování do skupin   
 

Skupina „A“ Středočeský  -  Jihočeský  - Plzeňský  - Sestupující z 2.ligy  
Skupina „B“ Praha  - Karlovarský  - Liberecký  - Ústecký  
Skupina „C“ Olomoucký  - Moravskoslezský – Zlínský - Pardubický                                          
Skupina „D“ Královehradecký  - Vysočina  - Jihomoravský  - Sestupující z 2.ligy  

 
4.  Hrací systém* 
 

-   4-členná skupina 
    10.00 hod. - Semifinále    14.00 hod. - Finále 

               o  č. 1 – č. 4     vítězové o 1.místo 
               o  č. 2 – č. 3     poražení o 3.místo 
 

-   3-členná skupina 
    9.00 hod.    12.30 hod.    16.00 hod. 
   o č. 1 – č. 3        č. 2 – č. 3    č. 1 – č. 2 
 
* Časový harmonogram a hrací systém může být řídícím orgánem a pořadatelem upraven dle 
vývoje jednotlivých utkání a obdržených přihlášek 
 
 



 
 
 

5.  Konečné pořadí kvalifikačních skupin 
 

- 4-členná (dvoučlenná) skupina dle výsledků finálových utkání 
- 3-členná skupina dle ustanovení čl. 3.14 SŘ 

 
6.  Konečné pořadí Kvalifikace 
 

- 1.-4. místo vítězové kvalifikačních skupin 
- 5.-8. místo družstva umístěná na 2.místech skupin 

 
7. Dodatečná kvalifikace 
 
 Dodatečná kvalifikace je hrána : 

 
-   V případě nenaplnění počtu družstev pro ročník 2009 z důvodů uvedených v SŘ čl. 3.16    
     bude postupováno dle SŘ. V případě nutnosti se ve stanoveném termínu odehraje 2.kolo 
     kvalifikace. Propozice této Kvalifikace vydá řídící orgán soutěže ve stanoveném termínu. 
-   Pro případ nepřihlášení postupujícího z kvalifikace 
 
Účastníci : 

- družstva umístěná na 2.místě kvalifikačních skupin, přihlášená ve stanoveném termínu 
 
Termín : 

- viz Termínový kalendář 2008, presentace 8.30 hod., začátek utkání 9.00 hod. 
Pořadatel : 

- nabídka v pořadí : skupina A, B, C, D 
- podmínky pořadatelství: 1 hala/tělocvična odpovídající vybavení dle Rozpisu 

 
Rozlosování a pořadí zápasů : 

- semifinále: druhé týmy ze skupiny A-B, druhé týmy ze skupiny C-D 
- finále: vítězové semifinále 

 
Hrací systém dle počtu přihlášených (viz čl. 4.4.4) : 
 
Konečné pořadí : 

- 1.-2. místo dle výsledku finále, 3.-4. místo poražení ze semifinále 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KVALIFIKACE  O  POSTUP  DO  2. LIGY  MUŽŮ  2009  : 
 
 

SKUPINA  A  
 
Pořadatel :   TJ Sokol Slaný – nohejbalslany@seznam.cz 777 264 194 
 
 
Účastníci : 1. Středočeský kraj TJ Sokol Slaný 
  2. Plzeňský kraj TJ Start VD Plzeň 
  3. SS1 z 2. ligy TJ Plazy 
 
 
Rozlosování :   9,00 hodin TJ Sokol Slaný - TJ Plazy 
  12,30 hodin TJ Start VD Plzeň - TJ Plazy 
  16,00 hodin TJ Sokol Slaný - TJ Start VD Plzeň 

 
Poznámka : Časový harmonogram a hrací systém může být řídícím orgánem a pořadatelem 

upraven dle vývoje jednotlivých utkání a obdržených přihlášek 
 
 
 
 
 
 

SKUPINA  B  
 
Pořadatel :   TJ Kombinát Vřesová – nohejbal.vresova@seznam.cz  723 226 753 
 
 
Účastníci : 1. Praha  TJ Avia Čakovice „B“ 
  2. Karlovarský kraj TJ Kombinát Vřesová 
  3. Liberecký kraj TJ Sokol Ostašov 
 
 
Rozlosování :   9,00 hodin TJ Avia Čakovice „B“ - TJ Sokol Ostašov 
  12,30 hodin TJ Kombinát Vřesová - TJ Sokol Ostašov 
  16,00 hodin TJ Avia Čakovice „B“ - TJ Kombinát Vřesová 

 
Poznámka : Časový harmonogram a hrací systém může být řídícím orgánem a pořadatelem 

upraven dle vývoje jednotlivých utkání a obdržených přihlášek 
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SKUPINA  C 
 
Pořadatel :   TJ Sokol I Prostějov – sokol-pv-benesv@quick.cz   736 536 930 
 
 
Účastníci : 1. Olomoucký kraj TJ Sokol I Prostějov 
  2. Moravskoslezský TJ Slavia Orlová 
  3. Zlínský kraj  SKP Holešov 
  4. Pardubický kraj TJ Sokol Mnětice 
 
 
Rozlosování : 10,00 hodin TJ Sokol I Prostějov - TJ Sokol Mnětice 
  10,00 hodin TJ Slavia Orlová - SKP Holešov 
  14,00 hodin vítězové  o 1.-2. místo 
  14,00 hodin poražení  o 3.-4.místo 
 
 
Poznámka : Časový harmonogram a hrací systém může být řídícím orgánem a pořadatelem 

upraven dle vývoje jednotlivých utkání a obdržených přihlášek 
 
 
 
 
 
 

SKUPINA  D 
 
Pořadatel :   NK Holubice – roman.dlabka@seznam.cz    737 876 207 
 
 
Účastníci : 1. Královehradecký TJ Peklo 
  2. Kraj Vysočina ABUS GASTRO Jihlava 
  3. Jihomoravský kraj NK Holubice 
  4. SS2 z 2.ligy  TJ Spartak Třebíč 
 
 
Rozlosování : 10,00 hodin TJ Peklo        - TJ Spartak Třebíč 
  10,00 hodin ABUS GASTRO Jihlava   - NK Holubice 
  14,00 hodin vítězové  o 1.-2. místo 
  14,00 hodin poražení  o 3.-4.místo 
 
 
Poznámka : Časový harmonogram a hrací systém může být řídícím orgánem a pořadatelem 

upraven dle vývoje jednotlivých utkání a obdržených přihlášek 
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