
PROPOZICE KE KVALIFIKACI O POSTUP  

DO KRAJSKÉ SOUTĚŽE ( KS ) MUŽŮ 2015  -  STŘEDOČESKÝ KRAJ 

( Schválil VV KNS dne 17.9.2014, vyhotovil sekretář KNS ) 

 

1. Soutěž:   

Kvalifikace družstev mužů – účastní se vítězové Okresních přeborů 2014, příp. družstva na 

dalším pořadí, pokud vítězové či další účast odmítnou ( v souladu se SŘ  čl.3.12.6).  

                     

2. Řídící orgán/ pořadatel:   
Řídící orgán: VV KNS ( krajský nohejbalový svaz ). Kontaktní osoba: Jiří POTOČNÍK  

( vedoucí kvalifikace ), tel.: 725 037709, email: xpotok@seznam.cz 

Pořadatel: Oddíl nohejbalu NK Osnice.  

 

3. Termín a místo:  

4. říjen 2014, Libeň, Osada Zapomenutých, dva antukové kurty, přesná mapa na 

http://www.liben.estranky.cz/clanky/mapa-kurtu/  
Adresa haly: Jesenice, Základní škola, ulice K Rybníku 800. 

Poznámka: Pro vstup do haly pouze v obuvi na to určené!!! 

V případě nutnosti bude určen náhradní termín ( termín pro případné dokončení 

kvalifikačních bojů ) oznámen vedoucím kvalifikace na místě. 

 

4. Podmínky a předpisy:  

 Všechny podmínky pro účast v kvalifikaci viz. samostatný dokument: Podmínky 

účastníků kvalifikace o postup do KS 2015. Družstva jsou povinna na akci mít 

elektronické soupisky družstev pro rok 2014, průkazy totožnosti ( OP, nebo pas ), 

kopii dokladu o zaplacení vratné kauce a dále pak jednotné dresy hráčů. 

   

 Hraje se dle platných dokumentů: Soutěžní řád nohejbalu, pravidla nohejbalu a tento 

rozpis určený řídícím orgánem KNS.  

 

5. Rozhodčí:   

Deleguje KNS Středočeského kraje. 

 

6. Časový program/ losování:   
Prezence družstev v den konání do 08.00 hod., losování 08.15 hod. zahájení prvních utkání 

v 08.30 hod. ( další kola utkání v 11.00 hod. a 14.00 hod. ). Časy jsou orientační a řídící  

orgán akce bude časy upřesňovat s ohledem na konkrétní situaci. 

 

7. Systém kvalifikace:  

Podle počtu zúčastněných družstev jedna skupina ( tři účastníci ), nebo vyřazovací systém dle 

losu ( čtyři a více účastníků ). Konkrétní systém kvalifikace viz. Samostatný dokument Herní 

systém kvalifikace. Max. možný počet účastníků pro organizační zabezpečení v jednom dni 

je sedm. Samotná utkání se odehrají na devět dílčích zápasů ( bez zápasu jednotlivců ), na dva 

dopady míče a případný třetí set v zápase od stavu 5:5. Utkání končí dosažením pátého 

zápasového bodu (  např. 5:1 apod. ). Kterékoliv družstvo, tak může odehrát v rámci 

kvalifikace maximálně tři utkání. 

Pořadí zápasů v utkání: 

1.zápas: 1.dvojice domácích  –  1.dvojice hostů 

2.zápas: 2.dvojice domácích  -   2.dvojice hostů 

3.zápas: 1.trojice domácích  –   1.trojice hostů 
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4.zápas: 2.trojice domácích  –   2.trojice hostů  

5.zápas: 3.dvojice domácích  -   3.dvojice hostů 

6.zápas: 1.trojice domácích  –   2.trojice hostů 

7.zápas: 2.trojice domácích  –   1.trojice hostů  

8.zápas: 1.dvojice domácích  –  2.dvojice hostů 

9.zápas: 2.dvojice domácích  -   1.dvojice hostů 

 

9. Postup:   

Pořadí určí postupující do KS 2015 a to dle potřeb pro obsazení soutěže na 8 družstev ( jistotu 

postupu má pouze vítěz kvalifikace ). Řídící orgán si vyhrazuje právo změny v počtu 

účastníků pro rok 2015 ( s ohledem na situaci postupu a sestupu do/z 2. celostátní ligy ). Další 

podmínkou je přihlášení družstva mládeže ( kategorie dorost, nebo žáci ) v soutěžním ročníku 

2015, případně možnost vykoupení mládeže z této povinnosti. 

 

10. Náklady:   

Účastníci startují na náklady mateřského oddílu, ubytování není pořadatelem zajištěno. 

Pořadateli kvalifikačních bojů oddílu NK Osnice náleží jednorázová organizační odměna ve 

výši 1.000 Kč z finančních prostředků KNS. 

 

11. Občerstvení:   

Zajistí pořadatel. 

 

 

 

V Osnici dne 17.září 2014      

 

 

 

 

 

Ing. Peter RACKOVSKÝ              Mgr. Jiří BERÁNEK 

sekretář KNS       STK KNS 

       

 


