
Pravidla soutěže OP Chrudim pro sezónu 2020 
 
 ONS Chrudim se řídí Pravidly nohejbalu vydané ČNS vyjma těchto, která byla upravena a 

schválena na výroční schůzi dne 28. 2. 2020 ve Skutči a při následné emailové 
komunikaci. 

 Každý oddíl zašle do 7. 6. 2020 startovné 500 Kč na účet: 2900965069/2010 
 Všechny oddíly odešlou aktuální soupisku do 7. 6. 2020 na email předsedovi výboru. 
 Začátek soutěže je stanoven na neděli 7. 6. 2020. Po letní přestávce bude soutěž obnovena 

v neděli 6. 9. 2020. 
 

Hrací systém soutěže 
 Hrací systém je výjimečně jednokolový. 
 Účast hráčů z vyšších soutěží povolena, maximálně však 1 hráč z vyšší soutěže než 

krajské v jednom zápase. 
 Hraje se na 2 dopady. 
 
Utkání 

 Soutěžního utkání se musí zúčastnit minimálně 6 hráčů z daného oddílu. 
 Soutěžní utkání se hraje na 7 zápasů a to ve formátu: 2 trojice, 3 dvojice, 2 trojice. 
 Každý hráč smí nastoupit v 1 trojici (2 zápasy tzv. křížem) a v 1 dvojici a to včetně 

střídání. 
 Každý zápas se hraje na 2 vítězné sety, 3. set od stavu 5:5. 
 Případné zrušení či přeložení utkání hlásit nejpozději v pátek před hracím víkendem 

oddílu soupeře a zároveň předsedovi výboru. 
 Odložený zápas sehrát dle domluvy oddílů maximálně do pátku 18. 9. 2020, jinak 

následuje kontumace (7:0). 
 Začátek nedělních soutěžních utkání je v 9:30 hodin. 
 Čekací doba na soupeře je 20 minut. Pokud do této doby bez předchozí omluvy soupeř 

nedorazí, následuje kontumace. 
 K prvnímu zápasu soutěžního utkání nasazují hráče domácí, k druhému hosté a dále 

střídavě. 
 Rozhodčího k prvnímu zápasu nasazují hosté, k druhému domácí a dále střídavě. 
 Řádně vyplněný zápis o utkání domácí oddíl vyfotí a odešle pro kontrolu předsedovi 

výboru do konce hracího dne (email/WhatsApp). 
 

 
Turnaj trojic 
 Okresní turnaj se koná 19. 9. 2020 ve Skutči. 
 Pro přepokládanou nízkou účast bude turnaj trojic otevřený pro jakékoliv hráče úrovně 

max. okres a bude se hrát na 3 dopady. Ceny společně zařídí ONS a pořadatel. 
 Každý oddíl je povinen se zúčastnit turnaje trojic minimálně jednou trojicí. 
 ONS uhradí pořadateli 5x150 Kč za turnaj trojic (placený start jednoho družstva z 

každého oddílu). 
 Pokud se oddíl nezúčastní turnaje trojic minimálně jednou trojicí, platí pokutu 1000 Kč 

(500 Kč pořadateli turnaje a 500 Kč výboru ONS). 
 Na turnaji proběhne slavnostní předání poháru vítězi celoroční soutěže. 


