
Výkonný výbor ONS Chrudim
Předseda: Kvasnička Stanislav 607669125 slaviastanda@seznam.cz

Tajemník: Voržáček Tomáš 739585027 tomasvorzacek@gmail.com

Pokladník: Hegr Miroslav 733533005 hegr.mirek@tiscali.cz

Členové: Kovárník Ctibor 775390787

Kontakty na jednotlivé oddíly:
Skuteč Hegr M. 733533005 hegr.mirek@tiscali.cz

Voržáček T. 739585027

Řestoky Dvořáček R. 604821111 dvoracek@glasmart.cz

Chvojka Z. 604665504 zdenek.chvojka@email.cz

Doupnice Černík Lukáš 777208790 lukas.cernik79@seznam.cz

Halamka Roman 733265046 romanhalamkaml@gmail.com

Chrast Kvasnička Stanislav 607669125 slaviastanda@seznam.cz

Vítanov Vymetal Petr 724545737 drevenestudny@seznam.cz

Doplňující pravidla okresního nohejbalového přeboru odsouhlasená dne 2.2.2018 jeho účastníky 

 - účast hráčů z vyšších soutěží - maximálně 2 hráči v jednom zápase

 - zaslání soupisky do 22. dubna 2018 (e-mailem na adresu pokladníka - M. Hegra)

 - odložený zápas sehrát do 14 dnů, v případě kontumace se odečítá oddílu 1 bod

 - začátek nedělních soutěžních utkání je v 9:30 hodin, pátečních soutěžních utkání v 17.00 hod.

 - k prvnímu zápasu soutěžního utkání nasazují hráče vždy domácí, k druhému hosté a dále střídavě

 - rozhodčího k prvnímu zápasu nasazují hosté, k druhému domácí a dále střídavě

 - fyzické napadení - stop na 2 zápasy

 - neomluvená neúčast na schůzi zúčastněných oddílů OSN CR  -  pokuta 1000,- Kč do pokladny OSN

 - výsledky hlásí domácí oddíl buď ve formě SMS  nebo telefonicky pokladníkovi OSN M. Hegrovi (viz kontakty výše, 

vzor SMS o utkání  -   Skuteč-Bořice 4:3 sety 8:6)

INFORMACE OKRESNÍHO NOHEJBALOVÉHO SVAZU PRO ROK 2018

 - každý oddíl vloží jednorázové startovné 500 Kč

- povinná účast na okresních přeborech dvojic a trojic (každý oddíl obsadí turnaje nejméně dvěma dvojicemi a jednou

trojicí ; ONS uhradí pořádajícím oddílům 5x150 Kč za turnaj trojic a 5x100 Kč za turnaj dvojic - placený start jednoho

družstva z každého oddílu)

- případné zrušení zápasu hlásit nejpozději ve středu před hracím víkendem oddílu soupeře a zároveň ohlásit ONS buď

telefonicky nebo e-mailem pokladníkovi - M. Hegrovi

- hrací systém soutěže: dvoukolový jaro-podzim, utkají se v obou kolech každý s každým, utkání soupeřů se odehrají

na opačném hřišti než v jarní části dle rozpisu utkání, soutěžní utkání = 2 x trojice, 3 x dvojice, 2 x trojice, hraje se na

dva dopady, 

 - neúčast na okresním turnaji - pokuta: 1000 Kč (rozdělení – polovina pro pořádající oddíl, polovina do ONS)


