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1. Předpis 
Hraje se podle platných Pravidel nohejbalu ČNS, včetně změn a doplňků, a podle platného 
Soutěžního řádu ČNS,  včetně změn a doplňků, tohoto Rozpisu soutěže a jeho příloh. 

2. Řízení soutěže 
Řízením soutěže byl pověřen Zdeněk Musil, tel.: 724 49 69 69, e-mail: papirek@gmail.com (vedoucí 
soutěže mužů) 

3. Kontakty, bankovní spojení 
Korespondenční adresa 
Zdeněk Musil 
Lidická 135/7 
370 01  Č. Budějovice 
tel.: 724 49 69 69 
e-mail: jihkns@email.cz 

Sídlo 
Krajský nohejbalový svaz /KNS/ 
Skuherského 14 
370 04 Č. Budějovice 

4. Podmínky účasti 
a) úplná registrace oddílu v ČNS a registrace hráčů oddílu v ČNS 
b) řádně vyplněná přihláška, zaslaná vedoucímu soutěže Zdeňkovi Musilovi, na email  

papirek@gmail.com 
c) dodržení článku 3.1.5  a), c), f)  SŘ ČNS 
d) řádně vyplněná elektronická soupiska dle SŘ ČNS (dle článku 3.1.5 odst. b).  
e) Licenční hráčský poplatek 50,-Kč / 1 hráče. Licenční hráčské poplatky zaslat na účet KNS JK 

(FIO Bank, č.ú. 2201596700/2010, variabilní symbol IČO oddílu  do 31.3.2019. Seznam hráčů 
pro uzavření registrační karty zaslat vedoucímu soutěže Zdeňkovi Musilovi, na email 
papirek@gmail.com 

f) Soupiska musí obsahovat minimálně 4 hráče. Družstva předkládají na každém zápase 
soupisku. V zápase nesmí startovat hráč, který není uveden na soupisce. 

g) Splnění povinnosti mládeže viz. Bod 5.5. 

5. Systém soutěže 
Hrají se systémem každý s každým doma a venku podle platných pravidel ČNS na 2 dopady. 

5.1. Postup a sestup 
Ze soutěže nikdo nesestupuje. Vítěz KP má právo účasti v Kvalifikaci o II. Ligu mužů. 
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5.2. Skladba utkání 
Hraje se 6 zápasů na dva vítězné sety, případný rozhodující 3. set od stavu 5:5. 

Zápas Domácí Hosté 
1. 1. dvojice 1. dvojice 
2. 2. dvojice 2. dvojice 
3. 1. trojice 1. trojice 
4. 1. dvojice 2. dvojice 
5. 2. dvojice 1. dvojice 
6. 2. trojce 2. trojce 

Ve druhé trojici musí nastoupit a odehrát celý zápas minimálně jeden hráč, který 
nenastoupil v první trojici. 

5.3. Bodování 
Vítězství - 2 body 
Remíza – 1 bod 

5.4. Rozhodčí 
Rozhodčí jsou z řad hráčů vždy jeden a jeden z obou týmů. Pokud se týmy nedomluví jinak. 

5.5. Povinnost mládeže 
Každé družstvo musí za sezónu splnit 1 kredit za mládež. V případě, že tuto podmínku nemůže splnit 
je povinnost uhradit 3.000,- Kč (což je spodní hranice, kterou dovoluje ČNS) na účet FIO Bank, č.ú. 
2201596700/2010 a dát do poznámky text pokuta mládež 2019. A to nejpozději do 31.3.2019. 

5.6. Změna specifikace utkání 
Soupeři mají možnost kdykoliv bezplatně změnit čas, datum nebo místo utkání, a to pouze na základě 
vzájemné dohody se soupeřem. Domácí družstvo (dle rozlosování) má ohlašovací povinnost KNS 
formou SMS nebo e-mailu vedoucímu soutěže. 

5.7. Přihlášení 
Přihlášení do soutěže je možné vyplněním přihlášky a zasláním na e-mail: papirek@gmail.com do 
21.3.2019. Startovné pro rok 2019 není ustanovené. 

5.7.1. Hrací dny 
Každý tým v přihlášce může zvolit svůj výchozí hrací den a čas. V případě dne může volit mezi sobotu 
a nedělí a čas utkání musí být v celou nebo v půl a to v rozmezí 9 – 14h. Zároveň ale není povinnost 
odehrát utkání pouze o víkendu – viz. Bod 5.6. 

6. Hlášení výsledků 
Domácí družstvo má povinnost do půlnoci druhého dne od utkání zaslat výsledek formou SMS na tel.: 
724 49 69 69. Zápis z utkání se nemusí zasílat, ale obě družstva mají povinnost zápisy uchovávat, aby 
si jej mohlo, v případě potřeby VV vyžádat. 

7. Postihy 
a) Nedostavení se k utkání – kontumace 
b) Neodeslání výsledku včas – kontumace pro domácí družstvo 

 

V Českých Budějovicích dne 13.3.2019     Zdeněk Musil 
         předseda VV, vedoucí soutěže 
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