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NOVÁ STRUKTURA SOUTĚŽÍ NOHEJBALU - 2019 
Na sklonku roku 2017 se uskutečnil,, dobrovolný" seminář ligových družstev  
(pokuta 3.000,- za neúčast), na kterém se zástupci oddílů dohodli na zrušení druhé  
ligy od roku 2019. Přikládám to nejdůležitější z článku Martina Maršálka v nohec –  
magazínu : 
 
Výsledkem jednání je návrh nového modelu mužských ligových soutěží na rok 
2019. Sestává z jedné osmičlenné skupiny (extraliga) a čtyř šestičlenných skupin  
(1. liga). 2. liga bude zrušena. Pro pouze dvoustupňový systém soutěží  
hlasovala nejtěsnější většina jednoho hlasu. 
Dalšími negativními parametry k řešení byly počty hráčů a funkcionářů v řídících  
orgánech a k tomu neodpovídající počty ligových družstev, velké rozdíly  
(ekonomické, výkonnostní) mezi jednotlivými soutěžemi a nízký počet špičkových  
družstev. V novém modelu, který neodpoví- dá ani návrhu KTR, částečně ani  
STK, je stejný počet účastníků jako dnes (32), tudíž žádná změna. Ani nárokům na  
řízení soutěží nový návrh mužských soutěží nic nevylepšuje.  
Dnešní 4 skupiny soutěží (1x EL, 1x 1L, 2x 2L) se proměňují na 5 skupin (1x EL, 4x  
1L). Snížení ze tří na pouze dva výkonnostní stupně mužských soutěží a obrovský 
početní nepoměr mezi extraligou a "divizní" 1. ligou s vysokou pravděpodobností 
naopak prohloubí už tak velké současné rozdíly, které pro některé sestupující  
kluby (to platí i pro přechod z 1. ligy do krajské soutěže, nebo do okresní tam, kde 
není krajská soutěž organizována) může být i v praxi likvidační. O degradaci  
dosud druhé nejlepší soutěže s poměrně slušnou kvalitou, která dokázala  
generovat a připravit potenciálního zájemce o účast v extralize (tj. špičkové  
družstvo), nemá smysl hovořit.  
Pro odborníky není tajemstvím, že v amatérském sportu se kvalita soutěže odvíjí  
od kvality slabší poloviny soutěže. Soutěž, ve které se budou utkávat současné  
přední týmy z 1. ligy s nejslabšími celky z 2. ligy, se s tou současnou kvalitou asi 
srovnávat nedá. 
 
 
Názor předsedy středočeského KNS k této problematice: 
 

„Jsem jednoznačně zklamán výsledkem hlasování o reorganizaci ligových soutěží.  
Dvoustupňový systém je krokem zpět. Uškodí hlavně kvalitě soutěží, samotným hráčům,  
jejích klubům a v neposlední řadě divákům/ sponzorům. Nevidím v tom žádný progres,  
vracíme se zpět o několik let a vše nahrává dalšímu výkonnostnímu rozevření, extraliga –  
1. liga, jak to uvedl ve svém článku p. Maršálek. Stejný dopad to bude mít i u sestupujících 
družstev z první ligy do KP, jelikož se jejích kvalitnější hráči s největší pravděpodobností 
rozutečou do jiných ligových celků.“ 
 

Za toto rozhodnutí dávám odpovědným jednoznačně palec dolů. 
 
Ing. Peter Rackovský – předseda středočeského KNS 
 


