Rozpis MP družstev dorostu 2017

1) Předpis
Hraje se turnajovým způsobem podle aktuálních pravidel ČNS s upřesněním:
- 2 dopady míče (jednotlivci 1 dopad)
- Pro sestavu složenou z hráčů ročníku 2002 a mladších (žáci) platí 3
dopady míče (2 dopady jednotlivci), podmínkou však je, aby všichni
hráči dané sestavy splňovali tento, nebo mladší rok narození!
-

Nedílnou součástí rozpisu je aktuální směrnice VV ČNS pro rozvoj
mládeže. Rozlosování a adresář 2016 budou vydány po ukončení
přihlášek. Závazné jsou aktivity vedoucích družstev při podání
přihlášek a převzetí termínových listin

2) Řízení soutěže
STK KNS Praha, komise mládeže.
Korespondenci na e-mail: ondrapachman@centrum.cz, nebo adresu: Ondřej Pachman, U
Stanice 3, Praha 6, 161 00, mobilní tel.: 721 588 581.

3) Podmínky účasti
a) Řádně vyplněná závazná přihláška, doručená do 31.3.17
b) Vedoucí je povinen po doručení rozlosování zkontrolovat termíny turnajů na
domácím hřišti a v případě nesrovnalostí je neprodleně nahlásit, jinak zůstává
v platnosti uvedené.
c) Na jednotlivých turnajích může mimo soutěž startovat i sestava nepřihlášeného
oddílu do MP družstev. Jeho umístění se nezapočítává.
d) Zařazení mimopražského účastníka je možné, nicméně tento oddíl nemůže na
svém domácím hřišti mimo Prahu uspořádávat turnaje.

4) Systém soutěže, hodnocení, hrací dny, místo konání
a) Hraje se dlouhodobá soutěž formou turnajů
b) Bude vypsáno 7 turnajů, každý z oddílů má povinnosti:
b1) zúčastnit se minimálně pěti z vypsaných turnajů
b2) podle potřeby uspořádat část turnajů na vlastním hřišti
c) při přihlášení dvou a více formací může každý hráč nastoupit jen v jedné
z nich.
d) Bodování: první tým obdrží 7 bodů, druhý 5, třetí 4, atd. Body do tabulky
započítávají pouze dvě nejvýše umístěné formace z oddílu.
e) Na turnaji může startovat složená sestava hráčů více oddílů – body budou
rozděleny poměrným způsobem.

f) Hraje se na území hl. m. Prahy, v dosahu MHD s tolerancí 1km, výjimky
schvaluje STK
g) Hrací dny pondělí – pátek
5) Soupisky
Soupiska je základním předpokladem pro připuštění ke hře, bez jejího předložení nesmí
družstvo v turnaji startovat.
Soupiska musí obsahovat hráče ročníku 98 a mladší.
Soutěž se vypisuje jako soutěž dorostu s možností startu žáků obou podkategorií, mladší žáci
pouze po postaršení (SŘ 3.20)
6) Začátky turnajů
Začátek každého turnaje je, pokud není předem domluveno jinak, v 17 hodin.

7) Výsledky turnajů
a) důkazní břemeno vždy stojí na straně družstev
b) scan tabulek, soupisek týmů, fotografie je pořadatel turnaje povinen do 3 dnů
od ukončení turnaje doručit na mail: ondrapachman@centrum.cz
c) dále poté do 1 týdne od ukončení turnaje je pořadatel povinný nahrát příslušné
dokumenty dle směrnice na web nohejbal.org/mládež (budou požadovány 2-4
fotografie o minimálním rozlišením 800pixelů na jedné straně a velikosti
100Kb až 2Mb)
d) Oddíly s povinností se vždy dále řídí dle aktuální směrnice pro rozvoj mládeže
vydanou ČNS.
8) Sankce, odměny PNS.
a) Za neúčast na třech turnajích pokuta 500kč.
b) Za neúčast na 4 a více, pokuta 500 za každý další bez účasti.
c) Odměny upravuje směrnice hospodaření KNS Praha.
9) Sankce, odměny vůči ČNS upravuje směrnice pro rozvoj mládeže a žen.

10) Druh disciplín na jednotlivých turnajích určuje komise mládeže PNS

V Praze dne 16. Ůnora 2017
Ondřej Pachman, sekce mládeže KNSK Praha

