
INFORMACE OKRESNÍHO NOHEJBALOVÉHO SVAZU PRO ROK 2012

Výkonný výbor ONS Chrudim
Předseda: Kvasnička Stanislav 607669125 slaviastanda@seznam.cz
Tajemník: Šulc Zdeněk
Pokladník: Malinský Jiří 777811830
Členové: Heger Miroslav

Kontakty na jednotlivé oddíly:
Skuteč Heger M. 607629524 hegr@botas.cz

Bořice Šulc Z. 606527360 sulczden@seznam.cz

Rosice Šrejma L. 724506491
Červinka M. 723736863 helmins@seznam.cz

Chotěboř B Spilka Aleš 604528625 ales.spilka@seznam.cz 

Chotěboř A Kruml S. 606785355
Nevole J. 776120404 j.nevole@ncchotebor.cz
Pešek Vl. 776178755 vlastimil.pesek@gcegroup.com

Řestoky Dvořáček R. 604821111 dvoracek@glasmart.cz
Chvojka Z. 604665504 zdenek.chvojka@email.cz

SK Hlinsko Holec Z. 721556999 holec@hlinsko.cz
469315337

Doplňující pravidla okresního nohejbalového přeboru odsouhlasená dne 23.3.2012 jeho účastníky 
 - účast hráčů z vyšších soutěží a hráčů hrajících v jiných okresech není povolena
 - každý oddíl vloží jednorázové startovné 500 Kč
 - zaslání soupisky do 14. dubna 2012 (e-mailem)
 - povinná účast na okresních přeborech dvojic a trojic (každý oddíl obsadí turnaje nejméně jednou dvojicí a trojicí; 
ONS předá pořádajícím oddílům 6x150 Kč za turnaj trojic a 6x100 Kč za turnaj dvojic - placený start jednoho družstva 
z každého oddílu)
 - neúčast na okresním turnaji - pokuta 500 Kč do pokladny ONS
 - případné zrušení zápasu hlásit nejpozději ve středu před hracím víkendem oddílu soupeře a zároveň ohlásit ONS
 - případný odložený zápas sehrát do 14 dnů, v případě kontumace se odečítá oddílu 1 bod
 - začátek nedělního mistrovského utkání je 9:30 hodin
 - hrací systém soutěže:  každý s každým doma a venku- 2 x trojice, 3 x dvojice, 2 x trojice, dva dopady, 
 - k prvnímu zápasu nasazují domácí, k druhému hosté a dále střídavě
 - rozhodčího k prvnímu zápasu nasazují hosté, k druhému domácí a dále střídavě
 - výsledky hlásí domácí oddíl buď ve formě SMS na číslo 606527360 nebo e-mailem na adresu sulczden@seznam.cz 
(např. Rosice-Bořice 4:3 sety 8:6)
 - fyzické napadení - stop na 2 zápasy
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