
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OKRESNÍHO VÝBORU NOHEJBALOVÉHO SVAZU 

KROMĚŘÍŽ 
 z 11. 4. 2018  

 
Přítomni: účast potvrzena na presenční listině 

Jindřich Procházka  OVNS   Karel Štipčák  Bajda Seniors 

Lukáš  Němec   BAJDA B  Tomáš Řezáč  Prasopal 

Dana Surá   Sluníčka   František Švec  BAJDA B 

Lubomír Polášek  Bajda Seniors        

   

Program: 1. Zahájení  

2. Prezentace družstev 

3. Organizace okresní soutěže 2018 

4. Podmínky soutěže  

5. Závěr, diskuse 
 

1. Zahájení 

Schůzi zahájil a přítomné přivítal předseda OVNS Jindřich Procházka. 

 

2. Prezentace a přihlášení družstev 
 Do soutěže se na přípravném zasedání OP přihlásila tato družstva: 

1. NK Bajda KM – Bajda Seniors 

2. NK Bajda KM – Bajda B 

3. Počenice – Prasopal 

4. NK Čechovice 

5. Sluníčka 

 
Zaplacením startovného a předáním soupisky hráčů budou splněny základní podmínky pro účast v OP a k zařazení do 

rozlosování soutěže. Vedoucí družstev a kontakty jsou uvedeny v samostatné příloze - adresář 

 

3. Organizace okresní soutěže 2018 

3.1 Soutěž bude zahájena ve středu 2. 5. 2018. Soutěž se hraje dvoukolově, dle platných pravidel NS se třemi dopady 

míče, na dva vítězné sety a šesti zápasy v utkání v tomto pořadí: dvojky, trojka, dvojky a singl jako poslední. Singl se 

bude hrát na dva dopady míče. Rozlosování viz samostatná příloha. Poslední utkání podzimu je naplánováno na 

22. 8. Termíny 15. 8. a 29. 8. jsou vyhrazeny jako náhradní pro případná odložená utkání.  

Po odehrání základní části bude následovat play-off na jediné vítězné utkání, které rozhodne o konečném pořadí 

týmů v tomto ročníku OP. Náhradní termíny v play-off nejsou možné, tým, který nenastoupí k utkání, prohrává 

kontumačně. 
V termínu 5. 9. se bude hrát semifinále 

1. vs 4. a 2. vs 3. ze základní části 

V termínu 12. 9. proběhne finále mezi vítězi a souboj o třetí místo.  

Začátky utkaní jsou stanoveny na 17:00. Hrací dny středy.  

Odložené zápasy základní části musí být dohrány nejpozději do 2. 9. 2018.  Po tomto termínu budou všechny 

neodehrané zápasy zkontumovány v neprospěch domácích. 3. 9. budou vedoucí týmů vhodnou formou informováni o 

pořadí v základní části tak, aby se připravili na play-off. V případě, že se družstvo nemůže dohodnout na termínu 

náhradního zápasu se svým soupeřem (tzn. dva neakceptované termíny a více), oznámí tuto skutečnost vedení 

soutěže, které určí náhradní termín. Pokud se zápas i v tomto termínu neodehraje, je výsledek zkontumován 

v neprospěch mužstva, které nenastoupilo 6:0, bez ohledu na to, kdo zápas odložil. Pokud domácí družstvo 

neodevzdá zápis z utkání, je tento zkontumován v neprospěch domácích 0:6. Vedení soutěže má pravomoc 

rozhodnout veškeré sporné případy. 
 

4.1 Vyplněné a podepsané soupisky ve dvojím vyhotovení předejte předsedovi nebo jednateli OVNS nejpozději do 

konce dubna 2018, nejlépe na druhém zasedání OVNS dne 18. 4. 2018. Po potvrzení soupisky OV budou originály 

vráceny vedoucímu družstva, po dohodě to bude v prvním jarním kole před začátkem každého utkání. Soupisku 

hráčů musí mít každý tým při utkání k dispozici pro ověření regulérnosti nastoupených hráčů a musí ji předložit na 

požádání soupeři. 

 

4.2 Zápisy z utkání by měly být předány do týdne od odehrání zápasu jednateli nebo předsedovi OVNS a to osobně nebo 

do poštovní schránky v domečku tak, aby bylo možné průběžně vyhodnocovat pořadí týmů. Po odehraném utkání 

výsledek zapište do formuláře na nástěnce, eventuelně vyplňte odložené utkání. 

 
4.3 O výsledném pořadí OP rozhoduje: počet bodů (vítězné utkání 2 body, remíza 1 bod), vzájemné utkání, rozdíl všech 

zápasů, rozdíl setů, rozdíl míčů. V play-off při nerozhodném skóre 3:3 rozhodují vyhrané sety nebo míče, jako 

poslední kritérium je vítěz trojice. 

Proto pečlivě vyplňujte veškeré údaje v zápisu. Z této soutěže se nikam nepostupuje ani nepadá. V případě zájmu je 

možné družstvo při splnění daných podmínek přihlásit do krajské soutěže NS. 



 

4.4 Odvolat zápas lze z vážných důvodů jednostranně nejpozději den před hracím dnem, později jen v případě souhlasu 

obou stran. O odložení zápasu je nutno vedení soutěže informovat zápisem do formuláře na nástěnce v domečku, a to 

nejpozději do 3 dnů od data utkání. Tuto povinnost má domácí tým. Pokud z nějakých důvodů nemůže provést 

záznam do formuláře, stačí tuto skutečnost zaslat e-mailem vedení OV. Při nezpůsobilosti hřiště je domácí tým 

povinen oznámit tuto skutečnost co nejdříve soupeři a dohodnout náhradní termín. Na odložené zápasy je stanoven 

náhradní hrací den a to každý čtvrtek od 17:00, kdy bude jeden kurt rezervován právě na tyto zápasy. Termín 

náhradního zápasu zapište do téhož formuláře na nástěnce, tímto je kurt rezervován. Jiné termíny jsou možné, ale je 

nutné ověřit, zda kurty nejsou obsazené se správcem kurtu nebo vedením soutěže. Rezervaci kurtu pak zapište do 

formuláře a případně dohodněte vstup do areálu. Před zápisem náhradního termínu do formuláře si v něm nejdřív 
ověřte, zdali není obsazen! 

 

4.5 Adresy hřišť 

Všechny zápasy se budou hrát na kurtech NK Bajda Kroměříž. Oba kurty budou rezervovány ve středy, čtvrtky od 

16:30, neděle dopoledne po celou sezónu včetně prázdnin.  

 

5. Podmínky soutěže 

5.1 Podmínkou pro zařazení družstva do okresní soutěže je zaplacení startovného ve výši 600,- Kč na jedno družstvo. 

Startovné je nutno zaplatit nejpozději do 18. 4. 2018. Na přijaté startovné vedení soutěže vystaví příjmový doklad. 

Startovné slouží na pokrytí nezbytných nákladů, na ceny pro vítěze a občerstvení na závěrečné zhodnocení soutěže 

po jejím ukončení. 
 

5.2 V průběhu soutěže lze soupisku družstva kdykoliv doplnit o nové hráče. Registrace hráče je provedena zápisem na 

soupisku a podpisem hráče. Přestupy mezi týmy lze provést po skončení jarní části. Opravená soupiska o přestupy 

musí být předána před zahájením podzimní části vedení soutěže k potvrzení přestupu. Při přestupu hráče mezi týmy, 

tento nesmí nastoupit za nový tým v eventuelní dohrávce jarní části. Do play-off smí nastoupit jen hráči, kteří 

v základní části odehráli alespoň 3 utkání za daný tým a platí soupiska pro druhé kolo základní části (po případných 

přestupech v polovině základní části). Nelze do play-off dopsat úplně nové hráče nebo provádět přestupy hráčů mezi 

týmy.   

 

5.3 OVNS stanovil čekací dobu na 20 minut od začátku utkání. Po tomto čase, kdy soupeř nenastoupí k utkání 

(tzn., nezačne se hrát 1. dvojka), je zápas zkontumován. Další zápas v započatém utkání se musí začít hrát nejpozději 
do 5 minut po skončení předchozího. 

 

5.4 Pořadí zápasů dle zápisu z utkání lze měnit jen za souhlasu obou družstev. Minimální počet hráčů na utkání 

a odehrání všech 6 zápasů jsou čtyři.  

 

5.5 Hráči, kteří nastoupili do první dvojky včetně střídání, nesmí nastoupit v dvojce druhé a opačně. V každém setu jsou 

povolena dvě střídání, v trojici jsou povolena čtyři střídání. V singlu střídání povoleno není. 

 

5.6 Domácí mužstvo kompletně připraví kurty na utkání od pokropení až po zametení po skončení utkání včetně 

počítadel stavu zápasu. Na každý zápas nasazují hráče jako první hosté. První zápas pískají hosté, druhý domácí, třetí 

hosté atd. 

 
5.7 Opět bylo odsouhlaseno (všechny přítomné týmy) omezení pro registrované hráče-muže. Do každé dvojice může 

nastoupit jen jeden registrovaný hráč (platí i pro střídání), v trojici můžou hrát maximálně dva registrovaní hráči 

současně. Smyslem je rovnoměrněji rozdělit kvalitnější hráče mezi týmy a tím podpořit větší vyrovnanost soutěže. 

Zápas v singlu není v tomto smyslu omezen. Registrovaný hráč nad 40 let je v tomto ročníku OP brán jako amatér.  

 

6. Různé   

Diskuze: 

Všechny návrhy byly jednoznačně přijaty a jsou uvedeny průběžně v textu bez detailů o hlasování. 

Organizační informace 

Přítomní byli seznámení s podmínkami vstupu na kurty NK přes domeček a přes areál koupaliště. Bez platné 

vstupenky či permanentky nesmí účastníci OP včetně diváků využívat areál koupaliště mimo bufetů. 
Všem přítomným byla oznámena možnost stát se členem NK Bajda Kroměříž. Formulář písemné přihlášky je k dispozici 

na webu NK, u předsedy nebo tajemníka OVNS (členský příspěvek 1000,-Kč/rok, schválení výkonným výborem). 

 

7. Použité zkratky 

OVNS okresní výbor nohejbalového svazu 

OP  okresní přebor 

NS  nohejbalový svaz 

NK  nohejbalový klub 

 

V Kroměříži 16. 4. 2018     Ing. Jindřich Procházka 

Doplněno 19. 4. 2018 předseda OVNS 


