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     R O Z P I S 

  okresních soutěží družstev v nohejbale pro rok 2014 
-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,- 
 
 
Začátky zápasů - jsou stanoveny jednotně na 16.30 hodin. Nelze-li zápas ve stanovený čas zahájit pro 
déšť, jsou obě družstva povinna čekat na zlepšení počasí nejméně 30 minut. Náhradní termín nejbližší 
možný. 
 
Čekací doba - je stanovena na 20 minut a platí pouze pro hostující družstvo, domácí musí být na hřišti 
vždy včas a čekací doba pro ně neplatí. 
 
Rozhodčí - zápasy řídí střídavě 2 hráči družstva, kteří musí ovládat pravidla nohejbalu a ustanovení 
tohoto rozpisu. První zápas řídí vždy dvojice rozhodčích hostů a pak  se řízení pravidelně střídá. 
 
Změny termínů nebo začátků - jsou možné pouze na základě písemné dohody obou soupeřů. Nedojde-li 
k dohodě, platí úřední termín i začátek. Každou dohodnutou změnu je pořadatel povinen ohlásit písemně 
na okresní svaz. Případný odložený zápas pro déšť nebo jiné důvody je nutno sehrát do 30 dnů po 
vylosovaném termínu. Po tomto datu vyhlásí svaz kontumační výsledek pro obě družstva. Protože se hraje 
na pevné termíny i začátky, odpadá jakákoliv korespondence s hlášením utkání. 
 
Zápisy - odesílá zásadně pořadatel utkání nejpozději druhý den po utkání na adresu: Orlické sportovní 
sdružení, Zborovská 213, 562 01 Ústí nad Orlicí- email: oss.uno1@tiscali.cz. Adresa pro zasílání na 
web : www.aperitiv.cz !  Zápisy vyplňujte čitelně a odesílejte včas. Pozdní zaslání zápisu bude 
pokutováno pokutou 20,- Kč za každý případ. Na zadní stranu zápisu má každý oddíl právo napsat své 
připomínky k zápasu, stavu hřiště, lékárničky apod. 
 
Hrací systém - zápasy se hrají na dva vítězné sety do deseti bodů. Zápas končí ziskem desátého bodu, 
podle pravidel již nemusí být rozdíl dvou bodů. Mezi zápasy je povolená přestávka 2 minuty. Přestávka se 
může prodloužit při nutné úpravě hřiště /zametání, lajnování, apod./. 
 
Jednotné oblečení - každé družstvo je povinno hrát ve všech zápasech v jednotných dresech. 
 
Lékárnička  - musí být k dispozici u každého pořadatele s potřebami pro poskytnutí první pomoci. 
 
Vybavení hřiště - pořádající oddíl je povinen zajistit hřiště včetně řádného vyznačení, dále ukazatel skóre, 
stolek a zápis pro rozhodčího, dva regulérní míče a dvě píšťalky pro rozhodčí. 
 
Pokuty - při nedostavení se k zápasu zaplatí oddíl pokutu 100,-Kč. Polovina této částky připadne soupeři, 
druhá polovina okresnímu svazu. 
Podání lze brát volejem. 
Okresní soutěže se hrají podle pravidel nohejbalu, soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu.  
Okresní svaz má právo tento rozpis změnit nebo upravit - oddíly budou informovány ve Zpravodaji svazu. 
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R O Z L O S O V Á N Í  
okresního přeboru družstev pro rok 2014 
-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,- 
 
Hrací dny: čtvrtek v 16:30 hodin 
 
Systém: hraje se v 5 hráčích celkem 8 utkání. Před utkáním musí být pevně stanoveny 2 dvojice a jejich 
   sestava se nesmí měnit. Každý hráč může sehrát maximálně 4 utkání včetně střídání /střídat  

může pouze v jedné dvojici, každé střídání se počítá jako zápas, i kdyby hrál třeba jen 2 minuty/.    
Při podání musí míč před odehráním dopadnout na zem. 
Hraje se na 3 dopady ! Dohrává se všech 8 utkání ! 

 
Pořadí zápasů: 1.trojice domácích - 2.trojice hostů 
  2.trojice       „        - 2.trojice     „ 
  1.dvojice      „        - 1.dvojice    „ 
  2.dvojice      „        - 2.dvojice    „ 
  1.trojice        „        - 2.trojice      „ 
  2.trojice        „        - 1.trojice      „ 
  1.dvojice      „        - 2.dvojice     „ 
  2.dvojice      „        - 1.dvojice     „ 
  První trojici nasazují hosté. Nastoupí-li družstvo ve 4 hráčích, automaticky prohrává 0:2 
  /nehrají se první dva zápasy/. S menším počtem hráčů než 4 nelze k utkání nastoupit, 3 set  
                       od stavu 5:5. 
 
Zápisy: zasílá pořadatel nejpozději druhý den po utkání na adresu: Orlické sportovní sdružení,  

 Zborovská 213, 562 01 Ústí nad Orlicí, případně mailem na oss.uno1@tiscali.cz. ,na webovou 
adresu www.aperitiv.cz. 
 Zápisy musí být řádně vyplněné ve všech kolonkách /i sety a míče/, neboť může dojít k remíze a   
 tabulka se bude  dopočítávat podle míčů. Nedostatečně vyplněný nebo pozdě zaslaný zápis bude  
 pokutován ! Pokud se utkání z jakéhokoliv důvodu nesehraje /dohoda oddílů, počasí, apod./ je   
 domácí oddíl povinen  toto ihned nahlásit na svaz. Pokud tak neučiní do 48 hodin, bude potrestán  
 kontumací. 

 
Námitky: všechny případné námitky musí být uvedeny  v zápise o utkání, na později sdělené námitky 
     nebude brán zřetel ! 
 
 Vítěz OP obdrží nohejbalový míč 
 
 
Startovné: bylo stanoveno ve výši 300,-Kč                               

      Startovné nutno zaplatit do 18.4.2014 buď na účet 2231611/0100, VS 26 nebo složenkou na  
      adresu: Orlické sportovní sdružení, Zborovská 213, 562 01 Ústí nad Orlicí nebo osobně na  
      Orlickém sportovním sdružení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Rozlosování 
 
skupina SVITAVSKÁ : 1.Litomyšl, 2. Březová, 3. Moravská Třebová, 4.Lezník , 5.Lanškroun 
skupina ORLICKÁ      :.1.Orlice, 2.Sudslava, 3.Vysoké Mýto, 4.Žamberk, 5.Hnátnice 
 
Hrací dny : čtvrtek  
                   vyjímky  : Moravská Třebová doma v neděli, Žamberk doma v úterý 
 
Odložení utkání je potřeba nahlásit do úterý.                                  
 
Skupina A - Svitavská :   zahájení utkání v 16:30 hodin    
 
24.4.2014 Litomyšl volno              5.6.2014    Litomyšl volno 
   1.kolo           Březová - Lanškroun        6.kolo    Lanškroun - Březová 
                        M.Třebová - Lezník-27.4.                     Lezník - M.Třebová 
 
6.5.2014 Lezník volno              12.6.2014   Lezník volno       
    úterý!          Lanškroun - M.Třebová                                               7.kolo    M.Třebová -Lanškroun-15.6.                        
   2.kolo           Litomyšl - Březová                                                                    Březová - Litomyšl 
                        
15.5.2014 Březová volno                                                         19.6.2014   Březová volno 
    3.kolo          M.Třebová - Litomyšl -20.5.                                      8.kolo     Litomyšl - M.Třebová  
                        Lezník - Lanškroun                                                                    Lanškroun - Lezník 
 
22.5.2014 Lanškroun volno                                                      26.6.2014   Lanškroun volno 
    4.kolo         Litomyšl - Lezník                                                          9.kolo    Lezník - Litomyšl 
                       Březová - M.Třebová                                                                  M.Třebová - Březová-29.6. 
 
29.5.2014 M.Třebová volno                                                      3.7.2014    M.Třebová volno 
    5.kolo Lezník - Březová                                                         10.kolo   Březová - Lezník 
                       Lanškroun - Litomyšl                                                                  Litomyšl - Lanškroun 
 
Skupina B - Orlická :    zahájení utkání v 16:30 hodin 
 
24.4.2014 Orlice volno                     5.6.2014 Orlice volno 
   1.kolo V.Mýto - Žamberk          6.kolo Žamberk - V.Mýto-3.6 
   Sudslava - Hnátnice        Hnátnice - Sudslava  
 
6.5.2014 Žamberk volno       12.6.2014 Žamberk volno        
   úterý! Hnátnice - V.Mýto           7.kolo V.Mýto - Hnátnice 
   2.kolo           Orlice - Sudslava        Sudslava - Orlice 
 
15.5.2014 Sudslava volno       19.6.2014 Sudslava volno 
   3.kolo V.Mýto - Orlice           8.kolo Orlice - V.Mýto 
                        Žamberk - Hnátnice -13.5.                                                               Hnátnice -Žamberk  
 
22.5.2014 Hnátnice volno       26.6.2014 Hnátnice volno 
   4.kolo Orlice - Žamberk           9.kolo Žamberk - Orlice-24.6. 
                        Sudslava - V.Mýto       V.Mýto - Sudslava 
 
29.5.2014 V.Mýto volno                     3.7.2014 V.Mýto volno 
   5.kolo Žamberk - Sudslava -27.5.         10.kolo Sudslava - Žamberk 
                       Hnátnice - Orlice       Orlice - Hnátnice  



 
 
 
 
PLAY OFF   28.8.2014 v 16.30 hod. : 1. Orlická sk. - 4. Svitavská sk. 
         2. Orlická sk. -  3. Svitavská sk. 
                                                               3. Orlická sk. -  2. Svitavská sk.   
                                                               4. Orlická sk. -  1. Svitavská sk.  
Semifinále by se hrálo 4.9. a finále 11.9.2014, vždy od 16:00 . 
  
 
  
A D R E S Á Ř                             
 
nohejbalových oddílů a hřišť v okrese  pro rok 2014 
 
Březová nad Svitavou Marek Vancl  marek.vancl@ptacek.cz  602 719 318 

hřiště - Hradecká ulice, Sportovní areál Dlouhá 
 
Sokol        Miloš Vyčítal  Vycitalmilos@seznam.cz  721 129 545 
Hnátnice  Miroslav Appl            miroslavappl@autoneum.cz              606 715 099 
                                    hřiště - u obecního úřadu Hnátnice 
Vysoké Mýto              Radek Blaha  radek.nohejbal@seznam.cz  605 921 680 
   hřiště - Sportovní areál,Na Rybárně, Vysoké Mýto 
 
Lanškroun  Daniel Kopecký kana.la@seznam.cz                 608 144 580 
   hřiště - Lorencova alej, Lanškroun, mezi prodejnou Lidl a Penny  
 
NK Lezník  Martin Kysilka martin-kysilka@seznam.cz  736 645 255 
   Jan Kysilka  Geba@seznam.cz   732 227 269 
   hřiště - směr od Litomyšle na Poličku první odbočka na Sebranice, po 
    100 m vpravo 
NK Litomyšl  Tomáš Bican   tom.bici@seznam.cz    732 308 109 
   Josef Havran  bobes.havran@gmail.com  775 042 052 
   hřiště - za sokolovnou, Moravská ul., Litomyšl 
 
Moravská Třebová Jiří Lazar  jiriklazar@gmail.com   603 864 986 
                                   Daniel Polák  dennypolak@seznam.cz  608 903 002 
                                   hřiště - Dukelská, Moravská Třebová   tělocvična : ul.Piaristická, "zemědělka" 
 
Sokol     Oldřich Doleček  olda.dolecek@seznam.cz                 603 897 229 
Orlice a Kunčice hřiště - Orlice , Na Poříčí (za firmou Dietfurt) 
 
Sudslava  Martin Počtýnský martin.poctynsky@seznam.cz 732 569 740 
                                   hřiště - u koupaliště, Sudslava  
 
Sokol     Jakub Mrákava      mrak@centrum.cz                   737 480 352 
Žamberk  Michal Maurer           nohejbalzamberk@seznam.cz            605 426 106 
   David Podolský                                             604 607 473 

hřiště - u sokolovny,Žamberk                        
 
Předseda svazu - Jakub Mrákava, TM:737 480352           
Orlické sportovní sdružení, Zborovská 213, 562 01 Ústí nad Orlicí, TM: 777 736319, oss.uno1@tiscali.cz 
Webové stránky svazu : Martin Prudil, mpruda@seznam.cz , www.aperitif.cz , TM : 777 774450 
 


