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R O Z P I S
Krajský přebor v nohejbalu družstev muži 2020

1. Předpis
Hraje se dle platných pravidel nohejbalu ČNS a SŘ ČNS s tímto upřesněním:

a) Hraje se na dva dopady
b) Zápas se hraje na dva vítězné sety, rozhodující set se hraje od stavu 5: 5
c) Soutěž se hraje na 8 zápasů v utkání v pořadí dle čl. 3.e tohoto rozpisu
d) Utkání končí po odehrání všech zápasů
e) O celkové umístění družstev je rozhodováno v souladu se SŘ ČNS
f) Některé situace ohledně změny specifikace utkání a nástupu k utkání jsou upraveny v tomto 

soutěžním řádu v bodě 3.

2. Řízení soutěže
a) Řídícím orgánem soutěže je VV KNS Libereckého kraje. 
b) Komunikace probíhá přes předsedu KNS Václava  Loužila (tel.: +420 607 786 688, email: 

vaclav@vikadesign.cz). 
c) Veškeré platby jsou zasílány na účet KNS Libereckého kraje 2201617743/2010 (FIO banka)

3. Podmínky účasti
a) úplná registrace oddílu v ČNS a registrace hráčů oddílu v ČNS
b) dodržení článku 3.1.5 a), c), f ) SŘ ČNS
c) řádně vyplněná přihláška, zaslaná na vaclav@vikadesign.cz
d) zaplacení startovného ve výši 2000,-Kč, zaslané na účet KNS Libereckého kraje nejpozději do 

5.6.2020
e) zaplacení licenčního hráčského poplatku 50,-Kč/1 hráč hrající soutěž na účet KNS Libereckého 

kraje. Seznam hráčů pro uzavření zaslat na  vaclav@vikadesign.cz
f) v zápase nesmí startovat hráč, který nemá zaplacenou hráčskou licenci a (nebo) není členem 

oddílu

3. Systém soutěže
a) Hraje se systémem každý s každým, dvoukolově na místech a v termínech dle rozlosování. 
b) Hracím dnem je pátek. Začátky utkání jsou pro období mezi 1.4. až 1.9.  od 17:00. Pro ostatní část 

roku je začátek stanoven na 16:30.
c) 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/WhatsApp/Messenger nebo e-mailu vedoucímu soutěže.  
Nejpozdější termín možný sehrání posledního utkání je 9.10.2020. Pokud nebylo utkání odehráno
z důvodu nepřízně počasí a oba účastníci se do týdne nedohodnou na náhradním termínu, bude 
tento stanoven řídícím soutěže.

d) Družstvo musí nastoupit k pozdravu nejméně se čtyřmi hráči. Do utkání mohou zasáhnout i hráči 
dorazivší v jeho průběhu.

e) Pořadí zápasů v utkání:

1.trojice domácích - 1.trojice hostů
2.trojice domácích - 2.trojice hostů
1.dvojice domácích – 1. dvojice hostů
2.dvojice domácích – 2. dvojice hostů
jednotlivec domácích - jednotlivec hostů
3. dvojice domácích – 3. dvojice hostů
1.trojice domácích - 2.trojice hostů
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2.trojice domácích - 1.trojice hostů

f) Jeden hráč nesmí nastoupit ve více dvojicích ani trojicích (pouze v 1., 2. nebo 3. dvojici respektive 
v 1. nebo 2. trojici).

g) Pokud nemá družstvo v době průběhu utkání hráče způsobilého nastoupit do jednotlivého 
zápasu, který má být zahájen, je tento skrečován ve prospěch soupeře a pokračuje se dalším 
zápasem dle rozpisu.

h) Družstva jsou v utkání povinná odehrát všech osm zápasů, mimo případu skreče z důvodu 
nedostatku hráčů způsobilých k nastoupení do zápasu. 

i) Družstvo, které zavinilo nesehrání utkání, bude mimo kontumaci (0:8 (0:16) -1 bod) pokutováno 
částkou 1000,- Kč. Pokud dojde u některého z družstev ke dvěma kontumacím v sezóně, bude ze 
soutěže vyloučeno!

j) Družstva musí k utkání nastoupit v jednotném sportovním úboru a takto sehrát všechny zápasy. 
Nedodržení = pokuta 50,-Kč / 1 hráče v nejednotném úboru.

4. Rozhodčí
Jednotlivé zápasy řídí rozhodčí  z řad hráčů nebo členů oddílu vždy po jednom z každého z oddílů. V 
jednotlivých zápasech se na pozici prvního rozhodčího střídají zástupci obou týmů, začíná zástupce 
hostujícího týmu.

5. Postup, sestup a odměny za umístění
a) Družstvo na prvním místě konečné tabulky má právo se zúčastnit kvalifikace do 2L družstev 2020
b) Ze soutěže se tento rok nesestupuje
c) Za konečné umístění v soutěži budou družstvům, které ji řádně ukončí,  vyplaceny odměny v 

následující výši: 1. místo 5000,- Kč, 2. místo 4000,- Kč,  3. místo 3000,- Kč, 4. místo 2000,- Kč, 
5. místo 1500,-Kč a 6. místo 1000,-Kč. Před vyplacením odměn bude vyplácená částka zkrácena o 
případné pokuty.

6. Vybavení hřiště
a) Ukazatel stavu setu, zápasu a utkání
b) Hráčské lavičky oddělené pro obě družstva
c) Pro hostující družstvo samostatná šatna a krytá umývárna s teplou vodou
d) Stolek pro rozhodčí, židle a potřeby pro řízení utkání
e) Dva regulérní míče a dvě nepoškozené sítě
f) Příruční lékárnička

7. Ohlášení výsledků
a) Vedoucí domácího družstva je povinen nahlásit výsledky utkání nejpozději do 23,00 hodin 

posledního dne hracího týdne (neděle) na některý z kontaktů. Do týdne od sehrání zápasu je pak 
povinen zaslat oskenovaný zápis.

b) Za nesplnění podmínky je ukládána finanční pokuta 100,-Kč/ jednotlivý případ.

8. Náklady na účast v KP družstev
Družstva startují na vlastní náklady.

9. Přílohy rozpisu
a) Přihláška do KP v nohejbalu družstev muži 2020
b) Rozlosování KP v nohejbalu družstev muži 2020
c) Zápis o utkání v nohejbalu na 8 zápasů

V zastoupení VV KNS Liberci 14.5.2020 Václav Loužil (předseda KNS Libereckého kraje)


