
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OV NOHEJBALOVÉHO SVAZU 
Č. 1/01 z 27. 3. 2002 

 

 

 

Přítomni: p. Hýža Alois předseda OVNS  p. Lendel Antonín st. Bajda ženy 

Ing. Jindřich Procházka jednatel OVNS   p. Polášek Lubomír Bajda C 

Ing. Jančík Bohumil NK BAJDA   p. Jindřich Surynek HC Haná 

p. Andrej Sirota HC Haná   p. Lukáš Bábek  Bajda dorost 

p. Vítězslav Tesařík Vojsko KM 

 

 

Program: 1. Vyúčtování příjmů a výdajů za rok 2001 
2. Prezentace družstev 

3. Organizace okresní soutěže 2002 

4. Podmínky soutěže 

5. Závěr  

 

1. Vyúčtování příjmů a výdajů za rok 2001 
Příjmy: startovné 9 mužstev ………………… 8 x 600 = 4 800,- Kč 

Příspěvek OVĆSTV ………………… 1 441,5 Kč 

Celkem ………………… 6 241,5 Kč 

 

Výdaje: Vyhodnocení a zakončení sezony – ceny 1.–3. místo 1441,5 Kč 

Pohoštění 3 267,9 Kč 
Občerstvení 2775,- Kč 

Občerstvení na zasedání OV 548,9 Kč 

Celkem 8 033,3 Kč 

 

Zůstatek z minulých období 4 382,4 Kč 

 

Na pokladně celkem 2 590,6 Kč 
 

Plénum schválilo hospodaření a stav pokladny k 27. 3. 2002. 

Dále schválilo pohoštění do 1 000,-Kč na další zasedání okresního výboru NS. 

 

2. Prezentace družstev 

Do soutěže se přihlásila tato družstva: 

 

1. Bajda ženy   6. Vojsko KM  

2. Bajda „B“   7. Dorost 

3. Bajda „C“   8. HC Haná 

4. SOUZ KM 
5. Bajda „D“ 

 

 

3. Organizace okresní soutěže 2002 

 

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

19. 4. 2002. 
 

3.2 Soutěž bude zahájena v úterý 30. 4. 2002. Soutěž se hraje dvoukolově, dle platných pravidel NS. Začátky utkaní jsou 

stanoveny na 16
30 hod. Zápasy jarní části + 2 kola podzimní části musí být dohrány do 4. 7. 2002, podzimní část do 

3. 10. 2002. Po tomto termínu budou všechny neodehrané zápasy zkontumovány v neprospěch domácích, nebo toho 
týmu, z jehož popudu k odložení došlo.  

 

3.3 Rozpisy utkání jarní i podzimní části jsou uvedeny v příloze. Jsou stanoveny dva hrací dny, středa – v zápisu zkratka 

st. a čtvrtek – čt. Pro první dvě kola jsou stanoveny hrací dny úterý a čtvrtek.  

 

3.4 Zápisy z utkání musí být předány do týdne od odehrání zápasu jednateli nebo předsedovi a to osobně, poštou nebo 

do schránky v domečku. 

Při neodevzdání zápisu do týdne dle rozpisu, bude zápas zkonzumován 0 : 5 pro hosty. 
 



3.5 O výsledném pořadí rozhoduje: počet bodů; 

vzájemné utkání; 

rozdíl setů; 

rozdíl míčů. 

Proto pečlivě vyplňujte veškeré údaje na zápisu. 

 

3.6 Odvolat zápas lze z vážných důvodů jednostranně do pátku před následným hracím dnem, později jen v případě 

souhlasu obou stran. I z neodehraného zápasu musí být vystaven zápis s uvedením důvodu odložení, náhradního 

termínu a kdo o odklad požádal. Tuto povinnost má domácí tým. Platí stejná pravidla jako v bodě 3.4. 

Při nezpůsobilosti hřiště je domácí tým povinen oznámit tuto skutečnost co nejdříve soupeři, dohodnout náhradní 
termín a vystavit zápis. 

 

3.7 Adresy hřišť: 

Všechny zápasy budou hrány na kurtech NK Bajda KM. 

 

4. Podmínky soutěže 

 

4.1 Startovné pro každé družstvo činí 600,- Kč. Startovné musí být uhrazeno do 19. 4. 2002. 

Startovné se nevrací a bude použito dle rozhodnutí OV. 

 

4.2 V průběhu soutěže lze soupisku družstva kdykoliv doplnit o nové hráče. Přestupy mezi týmy lze provést v přestávce 

mezi jarní a podzimní částí. Opravené soupisky musí být předány před zahájením podzimní části tajemníkovi OVNS. 

 

 

5. Různé 
 

Přítomní schválili zajištění závěrečného zhodnocení sezóny: ceny pro odměněné 2 000,- Kč. 

 
 

 

V Kroměříži 30. 3. 2002     Ing. Jindřich Procházka 

tajemník OVNS 


