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ROZPIS DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ MUŽŮ KNS PRAHA NA 

ROK 2017 

 
1. Působnost Rozpisu dlouhodobých soutěží 

Rozpis dlouhodobých soutěží (dále jen Rozpis) je platný pro dlouhodobé soutěže řízené 

Výkonným výborem (dále jen VV) Krajského nohejbalového svazu (dále jen KNS) Praha se sídlem: 

ČNS, Zátopkova 100, PS 40, 160 17, Praha 6. Doručovací adresa: Sekretariát KNS Praha, 

Družstevní ochoz 1717/5a, 140 00 Praha 4 – Nusle.  

Jedná se o tyto soutěže: Krajský přebor Praha (dále jen KP) a Krajská soutěž Praha (dále jen KS), 

rozdělená na skupiny (vždy max. po osmi účastnících). Tyto skupiny jsou dle výkonnosti seřazeny 

do příslušných úrovní. V nejnižší úrovni může být systém soutěže upraven Dodatkem Rozpisu v 

závislosti na počtu přihlášených družstev. 

2. Řídicí orgán soutěže 

Řídícím orgánem soutěží pořádaných VV KNS je Sportovně-technická komise (dále jen STK) KNS 

Kontakt a adresa pro korespondenci KNS: pouze elektronicky na  E-mail:  

 jiri.holcak@nohejbalpraha.cz (předseda STK), 

 david.harmanec@nohejbalpraha.cz (sekretář STK) 

 telefon: J. Holčák – 603 419 617,  D. Harmanec – 606 661 218,  

3. Nadřízené a související předpisy 

Stanovy ČNS vč. dodatků (dále jen Stanovy) 

Soutěžní řád ČNS vč. dodatků (dále jen SŘ) 

Pravidla nohejbalu vč. dodatků (dále jen Pravidla) 

Disciplinární řád ČNS vč. dodatků (dále jen DŘ) 

Termínový kalendář a Hospodářská směrnice ČNS 

Rozlosování dlouhodobých soutěží KNS 

Termínový kalendář (dále jen TK) KNS 

Hospodářská směrnice (dále jen HS) KNS 

mailto:jiri.holcak@nohejbalpraha.cz
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4. Upřesnění a doplnění Pravidel 

a. Zápas – střetnutí sestav se hraje na dva sety (tzn. výsledek zápasu může být 2:0 nebo 1:1)                       

b. Utkání – pořadí zápasů v utkání:  

1. 1. dvojice domácích – 2. dvojice hostů, 

2. 2. dvojice domácích – 1. dvojice hostů, 

3. 1. trojice domácích –  1. trojice hostů, 

4. 2. trojice domácích –  2. trojice hostů, 

5. 3. dvojice domácích –  3. dvojice hostů, 

6. singl domácích – singl hostů, 

7. 1. trojice domácích –  2. trojice hostů, 

8. 2. trojice domácích –  1. trojice hostů, 

9. 1. dvojice domácích – 1. dvojice hostů, 

10. 2. dvojice domácích – 2. dvojice hostů. 

Pro utkání soutěží KS se vypouští zápas singlů 

c. Jeden hráč nesmí nastoupit ve více dvojicích (pouze v 1.,2.nebo 3.), totéž se týká trojic 

d. Provedení akce – v soutěžích KS jsou povoleny tři dopady míče. 

e. Družstva jsou povinna do utkání nastoupit v jednotném sportovním úboru. 

f. Počet rozhodčích – Utkání dlouhodobých soutěží KNS Praha řídí jeden rozhodčí. Komise 

rozhodčích KNS deleguje na utkání KP a dvou nejvyšších úrovní KS (případně na vyžádání 

družstev i na další „krizová utkání“) rozhodčí s platnou licencí a vypořádanými pohledávkami 

za minulé období. Ostatní utkání řídí střídavě zástupci obou družstev. Delegovaní rozhodčí 

obdrží od domácího družstva oproti delegačence po skončení utkání odměnu za výkon 

funkce dle HS, cestovné vyplácí VV  v termínech dle TK. Je-li utkání odloženo pro nepřízeň 

počasí, náleží rozhodčímu pouze cestovné dle HS, v případě přerušeného utkání pak navíc 

odpovídající část za výkon funkce dle HS.  

g. Instruktor (delegát) utkání – V zájmu regulérnosti může STK, na žádost družstva, vyslat na 

utkání instruktora za poplatek dle HS.  Na namátkově vybraná utkání všech úrovní soutěže 

bude vysílán delegát VV KNS, s dohledem na dodržování předpisů soutěží (zejména kontrolu 

hráčů dle soupisky, úbor hráčů, aj.) Tento delegát (instruktor utkání dle článku 2.3 

soutěžního řádu) se musí prokázat vedoucím družstev platným oprávněním, které vydává 

STK, a může nahlížet do příslušných dokumentů, případně je oprávněn požádat o prokázání 

totožnosti. Delegát nemusí být přítomen celému utkání a podává zprávu o případných 

zjištěních STK.                  
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5. Upřesnění a doplnění SŘ  

a. V jedné skupině dlouhodobé soutěže KP a nejvyšší KS může startovat pouze jedno družstvo 

jednoho oddílu, v ostatních úrovních KS max. dvě družstva jednoho oddílu (vyjma nejnižší 

úrovně soutěží).  

b. Všeobecné povinnosti účastníků:  

(b.1) Řádně vyplněná přihláška, doručená nejpozději do data uvedeného v TK na STK. 

(b.2) Přihláška musí obsahovat adresu hřiště na území Prahy (včetně městských částí). 

Nesplňuje-li adresa hřiště tuto podmínku, může družstvo požádat VV KNS o udělení 

výjimky.  Výjimku uděluje VV na jeden rok. VV při rozhodování o výjimce posoudí 

zejména dopravní dostupnost PID. V případě neudělení výjimky může družstvo 

startovat v soutěži a všechna utkání odehrát na hřištích soupeřů. 

(b.3) Zaplacené startovné (týká se i hráčských licencí) a veškeré pohledávky z minulého 

ročníku soutěže, dle termínu uvedeného v TK. 

(b.4) Účastníci KP jsou povinni splnit ustanovení článku 3.2 SŘ. Výše poplatku dle HS. 

 

(b.5) Družstvo nemusí mít k dispozici tělocvičnu nebo halu. Nelze-li utkání zahájit nebo v 

utkání pokračovat pro obecnou překážku ke hře (Pravidla článek 4) a existuje-li 

možnost využití regulérní haly nebo tělocvičny, hostující družstvo je povinno (při 

dodržení podmínek Pravidel článek 5.5.4) na návrh vedoucího domácího družstva 

utkání odehrát, nebo po přerušení v utkání pokračovat v hale nebo tělocvičně.  

(b.6) Družstvo nemusí mít trenéra s potřebnou kvalifikací. 

(b.7) Vedoucí každého družstva je povinen po převzetí „Rozlosování“ zkontrolovat termíny 

utkání svého družstva na vlastním hřišti a případné nesrovnalosti neprodleně nahlásit 

STK. Jinak zůstává v platnosti vydané „Rozlosování“. Povinností družstev KP je účast 

minimálně jednou sestavou na každém vypsaném jednorázovém krajském přeboru 

v kategorii mužů. 

(b.8) Soupisky – Platná je pouze elektronická soupiska, evidovaná pod odd. kartou na webu 

ČNS. 

(b.9) Minimální počet základních hráčů družstva uvedených na soupisce se stanovuje na 

šest (tj. bez fluktuantů)  

c. Povinnosti domácího družstva  

Pokud není určena pořadatelská služba, vykonávají tuto funkci hráči domácího 

družstva. 

d. Změna specifikace utkání (tj. datum, místo, čas): 

(d.1) Specifikaci může změnit řídící orgán v závažných případech: 

 z vlastního podnětu, 
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 z podnětu některého z družstev, 

 na základě písemné dohody družstev. 

(d.2) Žádost na řádném formuláři musí být prokazatelně doručena řídícímu orgánu soutěže 

nejpozději 5 pracovních dní před oficiálním termínem utkání (ve výjimečném případě 

např. kalamitního počasí nebo živelné pohromy nejpozději 2 dny). Žádost musí 

obsahovat doklad o zaplacení poplatku ve výši stanovené HS (v období dle TK 

bezplatně).  

(d.3) Řídící orgán posoudí žádost a sdělí rozhodnutí oběma družstvům nejpozději 3 dny (ve 

výjimečných případech neprodleně) před oficiálním termínem.  

(d.4) Pokud žádost nebude obsahovat nový termín, na kterém se družstva dohodla, vyzve 

řídící orgán obě družstva, aby tak učinila. Nedojde-li k ohlášení nového termínu do 7 

dnů od výzvy, nařídí termín řídící orgán soutěže s ohledem na hrací den domácích, 

minimálně však 10 dní před stanoveným termínem konání. Každé odložené utkání 

musí být odehráno nejpozději v týdnu určeném TK pro dohrávky.  

e. Průběh utkání 

(e.1) Minimální počet hráčů pro nastoupení k pozdravu je 4. Pokud se další hráči nedostaví 

do doby potřebné k zapojení se do utkání, jejich zápasy se kontumují. 

f. Zápis o utkání            

(f.1) Domácí družstvo je povinno mít k dispozici oficiální formulář Zápisu o utkání 

vydaného KNS Praha. Tyto formuláře již nebudou poskytovány v propisovací tištěné 

formě. K dispozici jsou na webu KNS a budou též rozeslány společně s rozlosováním. 

Použití jakéhokoli jiného je sankcionováno dle HS. Za vyplnění zápisu odpovídá 

rozhodčí, v případě, že není delegován nebo se nedostaví, vedoucí domácího družstva 

(chybné nebo neúplné vyplnění zápisu bude pokutováno dle HS). Zápis musí být 

vyplněn čitelně. 

(f.2)  Do zápisu lze dopisovat hráče i v průběhu utkání.   

(f.3)  Za odeslání zápisu vždy odpovídá vedoucí domácího družstva, a to nejpozději do pěti 

pracovních dnů od  odehrání utkání. Zápisy z utkání POUZE ELEKTRONICKOU 

FORMOU NA EMAILOVOU ADRESU: zapisy@nohejbalpraha.cz. Zápis se považuje za 

doručený v okamžiku přijetí emailového potvrzení o  doručení. Zápis lze vyplnit 

pouze v originále a současně jej odeslat i na adresu hostujícího družstva. Hostující 

družstvo má právo si originál zápisu ofotografovat pro případnou pozdější kontrolu. 

g.  Startovné a náklady 

Družstva startují na vlastní náklady, startovné dle HS. Pokuty a odměny dle HS. 

h. Hrací dny a začátky utkání  

Utkání se hrají všední den (pondělí až čtvrtek), začátky jsou určeny TK KNS. Po dohodě 

družstev možno i jiný den. 

mailto:zapisy@nohejbalpraha.cz
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i. Systém soutěží 

Družstva sehrají každý s každým dvě utkání, jedno utkání doma, jedno venku, v pořadí 

a termínech daném Rozlosováním a TK. 

j.  Sestup a postup  

Z každé soutěžní třídy KS postupují přímo do vyšší třídy družstva umístěná na prvních 

dvou místech jednotlivých skupin, výjimkou je nejvyšší KS, ze které postupuje do KP 

pouze vítěz. Vítěz KP má po splnění ostatních podmínek nárok startovat v kvalifikaci o 

2. ligu.  

Do nižších tříd sestupují družstva ze dvou posledních míst (z případných 

sedmičlenných pouze nejhůře umístěné družstvo) jednotlivých skupin KS. Z KP 

sestupuje pouze družstvo na posledním místě. V případě sestupu družstva (-tev) ze 2. 

ligy, spadajících do kompetence KNS, se adekvátně zvyšuje počet sestupujících. 

6. Další povinnosti  

Každé družstvo KP a dvou nejvyšších skupin KS má za povinnost nahlásit do přihlášky soutěže 

rozhodčího s platnou licencí (případně adepta, který se v příslušném termínu zúčastní školení a 

tuto licenci získá), který převezme stanovený počet utkání. Každý rozhodčí může být nahlášen 

pouze jedním družstvem.  

Sankce za nenahlášení rozhodčího a neodebraná utkání jsou stanovena v HS. 

                                                         

                                                                            

Za KNS Praha dne 15.1.2017  

 

       ________________________                     __________________________ 

          Jiří Holčák, STK KNS Praha                                      Petr Souček, předseda KNS Praha 

 

 


