
Okresní nohejbalový svaz Nymburk
Nerudova 512/10,  288 02 Nymburk
tel. 325512332, mail: onsnb.admin@email.cz  

Předpis okresního p   ř  eboru družstev pro rok 2016 

1. P  ř  edpis soutěže  : 
Hraje se dle pravidel a soutěžního řádu nohejbalu a dle ustanovení tohoto předpisu.
- všechna družstva mají povinnost nastoupit do utkání v minimálně 6 hráčích.
- zápasy se hrají na 2 dopady míče.
- třetí set začíná od stavu 5-5.

2. Ř  ízení soutěže  :
 Soutěž řídí výbor Okresního nohejbalového svazu.

3. Předpokládaní   účastníci:
 Stratov, Nymburk B, Nymburk C, Nymburk D, NK Poděbrady, JORDAN Poděbrady,  
 Kounice, Čelákovice D, MK Čelákovice a Traverza Mochov.

4. Družstva:
- minimální počet hráčů jednoho družstva je 6, bez vyjímek.
- družstva nastupují k utkání v jednotném dresu = povinnost (jinak uvést v zápise a bude 
udělena pokuta).

5. Podmínka ú  č  asti: 
 1) přihláška stávajících účastníků soutěže doručená do 15.3.2016 na ONS (vyplněný, 
podepsaný a orazítkovaný sken).
 2) soupiska družstva doručená do 15.3.2016 na ONS ( řádně vyplněná, v elektronické podobě
Excel).  
     Administrátor pak soupisku vytiskne, orazítkuje, podepíše a sken odešle zpět oddílům. Ti si 
ji pak vytisknou. Za  
     každého hráče na soupisce je účtováno 50,-kč a platbu provézt do 15.3.2016 na stejný 
účet, jako vklad do soutěže.
 3) vklad do soutěže pro nové družstvo je 1000,-Kč  splatnost do 15.3.2016  na účet ONS. 
    Číslo účtu u FIO banky je: 2100367802/2010.  Do poznámky pro příjemce použije každý
tým jednoduchý název
    družstva  (Nymburk  B,  Nymburk  C,  MK Čelákovice  atd.).  Z této  částky  1000,-Kč  bude
odečteno 
    300,-kč startovné, zbytek bude sloužit jako pohyblivá částka k hrazení  případných pokut.
    V následující sezoně bude startovné opět pouze doplněno o rozdíl do základní částky 1000,-
Kč. 
    Stávající družstva OP Nymburk doplatí do 15.3.2016 pouze 300,-kč startovné, finančně
postižená družstva
    pak doplatí  konkrétní účetní rozdíl  do dorovnání částky  1000,-kč, viz příloha pokuty a
doplatky. 
    Případným odstupujícím týmům po ukončení ročníku bude zůstatek vyplacen. 
    Družstva, která nedodrží výše uvedené termíny, nebudou přijata do soutěže OP pro ročník
2016.

6. Systém hry:
- všechna družstva mají povinnost nastoupit do utkání minimálně v 6-ti hráčích.
- celkový počet zápasů v jednom utkání je 8 v pořadí: 1D-1D, 2D-2D, 1T-1T, 2T-2T, 1T-2T, 
2T-1T, 1D-2D, 2D-1D
- OP družstev se hraje dvoukolově, rozpis soutěže bude výborem ONS zpracován a rozeslán 
všem vedoucím
   družstev nejpozději do 30.3.2016 dle počtu přihlášených družstev. 
- v prvním kole se hraje systémem každý s každým 1x. Poté dojde k rozdělení týmů dle 
postavení v tabulce na
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   OP I.třídy = 5 týmů a OP II.třídy = 5 týmů, body z I.části se budou započítávat i do II.části 
(dle hlasování na aktivu).
-  Rozlosování druhého kola bude provedeno ihned po odehrání I.části, proto je nutno 9.kolo 
odehrát do 15.6.2016 !

7. Hrací den:
- hrací den je středa, začátek utkání v 17 hodin. 
- kapitáni obou družstev musí na požádání soupeře předložit před začátkem utkání ověřenou 
soupisku hráčů a každý  
  hráč musí na požádání soupeře předložit oficiální doklad totožnosti (občanský průkaz nebo
pas).  Neschopnost 
  prokázat totožnost minimálně 6-ti hráčů v jednom týmu je důvod ke kontumaci výsledku 
utkání ve prospěch soupeře.
- předehrát zápas je možno po dohodě obou týmů bez oznámení ONS - výsledek vedoucí 
domácích  nahlásí  
  nejpozději  do 24 hod. na email ONS (onsnb.admin@email.cz)  a vyžádá si potvrzení o 
přečtení emailu.
- odložit zápas lze z důvodů viz. současná pravidla nohejbalu ČNS nebo po dohodě vedoucích
obou týmů.  
  Nedostatečný počet hráčů není důvodem k odložení zápasu, pokud tato skutečnost není 
oznámena druhému týmu 
  minimálně 24 hodin před utkáním. 
  Odložení zápasu je nutno oznámit nejpozději v hrací den dle rozpisu na email ONS 
(onsnb.admin@email.cz) a
  zároveň zde i sdělit nový termín dohrávky. Opět vyžádat potvrzení o přečtení emailu. Jestliže 
se týmy nedohodnou 
  na novém termínu dohrávky, je závazný den sehrání odloženého utkání následující pátek. 
Tzn. družstva mají 9 dní 
  na dohodu a sehrání,  jinak následuje kontumace v neprospěch týmu, žádajícího o odklad 
tohoto utkání.

8. Hodnocení utkání: 
- vítězství     =     2 body
- remíza        =     1 bod
- prohra        =     0 bodu
- kontumace =   –1 bod

9. Ř  ízení zápas  u:
- řízení zápasu provádí střídavě hráči hostujícího a domácího družstva, první začínají hosté. 
- utkání řídí vždy 2 rozhodčí.
- po celé utkání nasazují hosté hráče do utkání jako první. 

10. Hlášení výsledk  u  :
- oskenovaný zápis ve formátu JPG odešlou domácí nejpozději do 24 hod. od ukončení utkání 
na email ONS  
  onsnb.admin@email.cz  a  vyžádá si potvrzení o přečtení. Nezasílá se již tedy formou SMS!
- administrátor výsledky zkompletuje a v co nejbližším termínu odešle na adresy:
a) email: nemec@nohejbal-caslav.cz = správce  www.stredoceskynohejbal.cz  , kde jsou 
aktuální výsledky a tabulky.
b) email: ostjsknb@ostjsknb.cz    =  zde budou zápisy archivovány pro případné další použití.

11. Postihy a pokuty:
a) špatně vyplněný nebo  pozdě odeslaný zápis o utkání               = 100,-Kč 
b) udělení kontumačního výsledku                                              = 300,- Kč
c) nejednotný dres v utkání                                                            = 100,-Kč
d) odhlášení družstva v průběhu soutěže                                        = 500,-Kč
e) neúčast zástupců družstev na závěrečném aktivu                      = 100,-Kč
f) nedodržení termínů bodu č.5 tohoto hracího předpisu               =  200,-Kč
f) v případě udělení 3.kontumace automaticky následuje vyloučení postiženého družstva ze 
soutěže.  
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ONS všechny případné pokuty elektronicky oznámí postiženým týmům po odehrání základní 
části a zároveň rozešle všem vedoucím družstev aktuální stav na účtu ONS v zápise z jednání 
VV ONS. 

12.Zápisy o     utkání:
- zápisy k utkáním (předtisky) zajistí administrátor  ONS  a následně rozešle elektronicky dle 
adresáře všem 
  vedoucím oddílů do 31.3.2016, včetně rozlosování a upřesněného hracího systému.
- každý oddíl si na vlastní náklady zajistí vytištění těchto zápisů o utkání.

13. Peníze ONS:
- jsou vedeny na účtu ONS.
- jsou vybírány za startovné, hráče na soupiskách a udělené pokuty.
- z peněz na účtu ONS budou zakoupeny ceny pro nejlepší 3 týmy v soutěži družstev a 
přeborů dvojic a trojic.
- z peněz na účtu ONS budou případně uděleny schválené odměny členům ONS. 
- informace o stavu financí a pohybu peněz na účtu vydává sekretář ONS na závěrečném 
aktivu a současně bude  
  odesílán emailem všem vedoucím zúčastněných oddílů.

14.Vyhlášení výsledků:
- vyhlášení výsledků proběhne na závěrečném aktivu ONS,  cca říjen 2016.
- vítěz získá titul okresního přeborníka 2016 a právo účasti v kvalifikaci do krajské soutěže pro 
rok 2017. Dále získá
  věcnou cenu a diplom. Vítězům bude současně na rok propůjčen putovní pohár ONS. 
- druhý tým získá věcnou cenu a diplom
- třetí tým získá věcnou cenu a diplom. 

15.Turnaje a přebory:
- o termínu OP dvojic a OP trojic bude rozhodnuto při sestavování termínového kalendáře 
2016, případní zájemci o   uspořádání těchto turnajů toto oznámí do 15.3.2016  na email 
ONS. Tyto OP proběhnou jako nepovinné tzn.bez sankcí pro oddíl. Zájemci o uspořádání 
ostatních turnajů zašlou požadované termíny nejpozději do 15.3.2016 na email ONS 
ostjsknb@ostjsknb.cz   a vyžádají si potvrzení o doručení emailu. 

  V Nymburce 15.2.2016
  Zdeněk Kreuz v.r.
  administrátor ONS                                        
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