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ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  VV  KNS  2013

VV se v roce 2013 sešel celkem 5x a vždy byla místem jednání Osnice. Členové výboru se scházeli na 
každém jednání v nadpoloviční většině ( 1x omluven ze zdravotních důvodů p. Jiří Beránek na 
4.jednání a 1x omluven z pracovních důvodů p. František Viedemann - poslední jednání ). Na všech 
jednáních byl přítomen  p. Petr Kočiš ( DR ). 

1. První jednání proběhlo dne 10.ledna a hlavním bodem byla příprava VH KNS ( 2.2. ). VV zde 
schválil převedení soutěží mezi družstvy Nohejbal Kostelec/ Konojedy a VV Zvírotice. 
Rovněž se zde VV seznámil se závěry VH ČNS ( 12/2012 ) a VH SKO ČSTV ( 12/2012 ) a 
dopady na řízení soutěží KNS v ročníku 2013.

2. Druhé jednání proběhlo po VH KNS dne 14.března, kde se poprvé sešel nově zvolený VV 
KNS.  Hlavním bodem bylo ukončení přípravního období a splnění podmínek družstvy na 
všechny soutěže kraje 2013 včetně schválených přestupů a hostování hráčů.  VV rozhodl o 
zrušení připravovaného jarního školení rozhodčích pro nedostatečný počet zájemců ( 7 
uchazečů ) a toto školení bude připravovat v případě zájmu klubů v podzimním termínu 
( 11,12/2013 ).

3. V pořadí třetí jednání mělo termín dne 13.června. V programu řešily Zprávy STK a KM  
průběh soutěží, jejích nedostatky a to jak u mužů, tak i mládeže . Zápisem byly jednotlivé 
ONS upozorněny na splnění podmínek podání předběžných přihlášek ( do 31.8.2013 ), pro 
účast jejích zástupců v kvalifikaci o postup do KS 2014.

4. Další  čtvrté jednání se konalo po letní přestávce dne 19.9. Dle zpráv STK a KM zde byly 
uzavřeny soutěže mužů a kontrola plnění povinnosti mládeže ( chybělo vyhodnocení poslední 
mládežnické akce dne 22.9. ), včetně nedostatků a postihů. Dalším důležitým bodem programu 
byla příprava kvalifikace o postup do KS 2014 ( 5.10. Milín ). VV rovněž stanovil termín 
podání přihlášek, pro náhradní ( jarní se neuskutečnilo ) podzimní školení rozhodčích.

5. Pátá a poslední schůzka VV proběhla dne 21.11.  KM zde uzavřela s konečnou platností 
soutěže mládeže a hospodář svazu uzavřel vyúčtování cestovních náhrad a kompenzace 
mládežnickým družstvům za rok 2013. Rovněž proběhlo vyhodnocení  průběhu kvalifikace o 
postup do KS 2014 a potvrzení jejích výsledků. Obšírněji se VV zabýval zavedením hráčských 
licencí ( registrem hráčských karet u ČNS ) a s tím spojeným zavedením elektronických 
soupisek družstev od ročníku 2014. VV rozhodl o zrušení připravovaného podzimního školení 
rozhodčích rámci KNS pro nedostatečný počet zájemců ( pouze pět uchazečů ). Dále pak VV 
KNS pověřil sekretáře dokončit zpracování Dohody o finančním příspěvku za služby 
poskytované pracovištěm SKO ČUS a zakoupení míčů, pohárů k vyhodnocení soutěží 2013. 
VV určil termín konání Konference KNS ( 1.2.2014 ) a sekretáři nařídil zaslání Pozvánek 
s programem všem subjektům KNS elektronickou poštou a to nejpozději dne 11.1.2014 ( po 
1.jednání VV KNS 2014 ). 

V Čáslavi dne 27.ledna 2014 zapsal
Ing. Peter RACKOVSKÝ

                 sekretář KNS


