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1 Obecná ustanovení (�lánek 1) 

1. Pln�ní povinnosti dle S� bod 3.1.5 f  (pln�ní povinnosti mládeže) se �ídí touto sm�rnicí a jejími p�ílohami. 

2. Organiza�ní složky �NS jsou povinny pln� respektovat podmínky a principy uvedené v dalších �ástech 
této sm�rnice a aplikují je p�esn� vzhledem ke své struktu�e a obsahu �innosti. 

3. P�ílohou této sm�rnice jsou detailní technické postupy s nakládáním a pln�ním vyžadovaných skute�ností 
definovaných níže, které nem�ní principy a postupy ve Sm�rnici uvedené. 

 

 

2 Pln�ní povinnosti mládeže sout�žemi �NS �i díl�ími sout�žemi 
(regionálními) a principy jejich kontroly´(�lánek 2) 

 

1. Výklad pojm�: „Kvalifikací“ se pro pot�eby níže rozumí kvalifikace o ú�ast ve II. Lize. „Krajským 
družstvem“ se rozumí všechna družstva muž� sout�žn� �ízená nižšími organiza�ními �lánky (KNS), avšak 
za�azená do nejvyšší sout�že dané KNS. „Ligovým družstvem“ se rozumí všechna družstva muž� sout�žn� 
�ízená VV �NS. „Turnajem“ se rozumí, pro ú�ely pln�ní povinnosti dle S� 3.1.5 f,. systém vzájemných 
utkání minimáln� �ty� družstev z minimáln� dvou oddíl�. 

2. D�kazní b�emeno spln�ní všeobecné povinnosti dle S� 3.1.5 f  stojí na stran� družstev a je považováno za 
doložené pouze za následujících podmínek a následujících bod�, která jsou všechna družstva povinna bez 
výjimky dodržovat. Jednotlivé povinnosti družstev jsou uvedena v následujících bodech: 

3. Nahlášení systému sout�že plnící povinnost dle S� 3.1.5 f  pro STK (a to prost�ednictvím p�íslušné KNS) v 
rozsahu minimáln�: název sout�že, rozpis sout�že (ú�astníci sout�že), závazný termínový kalendá� sout�že, 
detailní adresa místa uskute�n�ní sout�že, osoba/y odpov�dná/é a kontaktní (v�etn� telefonického a 
mailového spojení na tyto osobu/y), pro sout�ž �i systém turnaj� (pro n�j platí taktéž stejný rozsah výše 
uvedených zasílaných dokument�) a to do termínu 15. 4. 2013. Sout�ží m�že být myšlen i systém turnaj� s 
minimáln� daným po�tem povinných ú�astí družstev mládeže/žen (viz bod 10 a viz Rozpis DS 2013). 
Pokud v dané oblasti/kraji není dostatek družstev žen �i mládeže pro vznik dlouhodobé sout�že �i 
náhradního systému turnaj�, mají existující oblastní/krajská družstva žen �i mládeže právo ú�asti v 
sout�ži/systému turnaj� jiné oblasti/kraje. Sousedící kraje mají povinnost p�ijmout takto �ádn� p�ihlášené 
družstvo jiného kraje s nárokem na finan�ní spoluú�ast bu� startovným, nebo pom�rnou �ástí vybranou od 
ostatních mužských družstev v slabém KNS na pln�ní povinnosti mládeže. Sousedící kraj má rovn�ž 
možnost nepovolit uskute�n�ní díl�ího turnaje na p�d� p�ijatého ú�astníka, z d�vodu zvýšení cestovních 
náklad� pro své vlastní oddíly. Nesousedící kraje (KNS) mají právo odmítnout �i p�ijmout takto 
p�ihlašované družstvo vzdálen�jšího kraje. Pom�rná �ást finan�ní spoluú�asti nesmí p�esáhnout 3000,- K� 
za jednotlivou kategorii pro celý sout�žní ro�ník a hradí ji p�íslušná vysílající KNS p�ímo KNS p�ijímající 
p�ed zahájením prvního utkání sout�že/turnaje. 

4. V p�ípad� nespln�ní bodu 3 (nahlášení systému sout�že) družstvem, v uvedeném termínu je dána možnost 
náhradního spln�ní nad�azeným nižším organiza�ním �lánk�m �NS na úrovni kraje, do které družstvo 
organiza�n� spadá, a to do termínu 30. 4. 2013. 

5. Doru�ení fotodokumentace (družstvem nebo nahlášenou odpov�dnou osobou definovanou v bodu 3), a to 
do 7 dn� od konání, ze všech utkání sout�že/systému turnaj� (digitální fotografie v elektronické podob� v 
doporu�ené velikosti max. 2 MB). Fotodokumentací se rozumí celkem 3 snímky: Jeden detailní snímek 
d�kazního materiálu, druhý snímek ze zahájení sout�že/turnaje p�i nástupu všech zú�ast�ných družstev 
spole�n� s d�kazním materiálem a t�etí ze záv�re�ného vyhlášení výsledk�, �i stavu sout�že/zápasu. Na 
snímku nástupu musí být jasn� identifikovatelné všechny sestavy a zachycen d�kazní materiál, pro spln�ní 
tohoto ú�elu je možné po�et snímk� rozší�it. Všechny snímky mohou obsahovat v grafické podob� datum a 
�as po�ízení jako sou�ást snímku (toto však není rozhodující d�kaz). Minimáln� dva snímky musí 
obsahovat, k prokázání data konání sout�že/systému turnaj�, povinn� zachycený denní tisk dne konání 
sout�že/turnaje – na digitální fotografii s �itelným a z�eteln� viditelným datem vydání tiskoviny (deníku) a 
sou�asn� zachycenými všemi družstvy zú�astn�nými na sout�ži/turnaji (tj. min. 3 fotografie, z toho 1 
fotografie samotné celé titulní stany tiskoviny s �itelným datem vydání a 1 fotografie s titulní stranou 
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denního tisku a zachycenými družstvy ú�astník� sout�že/turnaje. Pokud se sout�žní zápas/turnaj ze 
systému turnaj� koná ve svátek �i ned�li, kdy v daném kraji nevychází regionální ani celostátn� 
distribuovaný deník, je p�ípustné použití deníku z p�edchozího dne). P�ípustný d�kaz je také použití 
kvalifikovaného �asového razítka (timestamp) vydávané d�v�ryhodnou �asovou a certifika�ní autoritou, 
která zprávu/fotografii v�etn� �asové známky podepíše svým soukromým klí�em. Stejn� p�ípustný je i 
obdobný systém fotografií s použitím naposledy losovaných �ísel loterie „Š�astných deset“ daného dne 
konání zápasu/turnaje nebo s použitím kurzovního lístku m�n z posledního pracovního dne p�ed turnajem 
jedné z velkých bank v �R. Neexistence �ehokoli (zejména data vydání na denním tisku/�asové 
razítko/loterie daného dne/kurzovní lístek) zmín�ného v �lánku 2, bodu 3 až 8 tohoto bodu znamená 
automaticky neakceptaci d�kazního b�emene družstva. 

6. Povinnost výše uvedeného bodu 5 (pouze však z díl�ího turnaje/zápasu sout�že nikoli automaticky z celého 
systému sout�že/systému turnaj�) m�že být nahrazena kontrolním protokolem, který bude vypln�n a 
p�edán odpov�dné osob� sout�že/systému turnaj� a to kontrolním komisa�em �NS, která se osobn� 
zú�astní libovolného sout�žního utkání �i turnaje z daného systému turnaj�. Kopie z�stává komisa�i. 
Kontrolními komisa�i jsou ve výše uvedeném smyslu �lenové VV �NS, p�edseda Komise mládeže, 
prezident �NS a p�edseda DR �NS. Poslední t�i jmenovaní funkcioná�i mají právo jmenovat další 
kontrolní komisa�e (písemnou formou s pov��ením, s event. rozsahem a �asovým omezením), avšak 
z finan�ních d�vod� v maximálním po�tu 3 dalších komisa�� od každého z nich. 

7. Bod 6 je nad�azen bodu 5 a p�i kontrolním zjišt�ní p�edm�tnými osobami o nekonání turnaje/zápasu 
sout�že v daném termínu a �asu dle bodu 3 �i 4 tohoto �lánku znamená automaticky neakceptaci d�kazního 
b�emene družstva v dané díl�í jednotlivosti. P�i opakování se sankcí z toho plynoucí, zde v textu uvedené. 

8. Do 7 dn� po ukon�ení díl�ího turnaje/zápasu DS družstvo nebo nahlášená odpov�dná osoba doru�í STK 
�NS jmenovitý soupis hrá�� a zú�astn�ných družstev mládeže/žen a p�ípadnou kopii kontrolního 
protokolu. V p�ípad� neshody obou kopií se má za to, že jediným platným kontrolním protokolem je 
originál – pokud nebude k dispozici, pak se stává rozhodujícím dokumentem kopie �i sv�dectví 
kontrolního komisa�e. (Originál protokolu z�stává kontrolovanému a kopie �i druhý originál z�stává pak 
kontrolnímu komisa�i - v p�ípad� ztráty dokument� rozhoduje kopie uložená dle �lánku 3 bodu 4 �i 
Manuálu) 

9. Odklad konání turnaje/zápasu p�i obecné p�ekážce ve h�e je možný. P�ípustný je však pouze za 
p�edpokladu, kdy osoba odpov�dná (dle bodu 3) p�edem informuje STK �NS nebo p�edsedu DR o 
skute�nostech vedoucích k odkladu konání turnaje s uvedením druhu p�ekážky ve h�e dle Pravidel. Takto 
informovat je však nezbytné min. 12 hodin p�edem (p�ed zahajovacím �asem turnaje/zápasu dle rozpisu 
v bodu 3), aby mohla být zm�na termínu konání turnaje ú�inná. P�i písemném/emailovém odsouhlasení 
kontrolním komisa�em je pak možné prolomení dvanáctihodinového p�edchozího termínu na pouze 2 
hodiny p�ed zahájením turnaje (pokud nebude existovat písemný d�kaz o souhlasu kontrolního komisa�e 
není zm�na termínu turnaje možná. Nahlášení jen jednomu z orgán� neznamená ú�innou možnost užít 
obecnou p�ekážku ve h�e pro konání turnaje/sout�že. Dvojí nespln�ní této povinnosti pro možnost odkladu 
turnaje znamená automatické vy�azení družstva organizátora �i kraje organizátora z možnosti ú�asti na 
kvalifikaci. V�asné nenahlášení odkladu z d�vodu p�ekážky ve h�e automaticky znamená sankci ve výši 
3000,- K�. Sankci hradí družstvo organizátora turnaje a osoba odpov�dná viz bod 3 (p�ípadn� KNS dle 
bodu 4). Neuhrazením sankce do 30 dn� p�ed po�átkem nového ro�níku sout�že �NS znamená zánik 
možnosti ú�asti v kvalifikaci všem družstv�m dané KNS i pro následující sout�žní ro�níky až do jejího 
uhrazení – bez možnosti jejího odpušt�ní/prominutí/odložení orgány �NS (se zákonnou výjimkou 
nejvyššího orgánu). (jiný subjekt, než KNS, event. družstvo organizátora tímto postupem nem�že být 
vy�azením trestáno pokud zám�rn� sabotuje organizování turnaj�, kde mají družstva možnost plnit). 

10. Po�et ú�astí na systému turnaj� se stanovuje na minimáln� p�t ze sedmi povinn� vypsaných turnaj� za 
daný sout�žní ro�ník - nebo dlouhodobá pravidelná sout�ž - s minimáln� �ty�mi ú�astníky po dobu 
minimáln� 3 m�síc�.s tím, že minimálním po�et hrá��/hrá�ek družstva je stanoven na 4 (u dlouhodobé 
sout�že). 

11. Minimální a maximální po�et hrá�� jednoho družstva se �ídí Pravidly nohejbalu. Maximáln� dva turnaje ve 
dvou po sob� následujících dnech jsou povoleny – stanoven je minimální t�ídenní �asový odstup pro každý 
následující turnaj z daného systému turnaj� nahrazujícího dlouhodobou sout�ž. Po�et p�edepsaných turnaj� 
je možné odehrát v minimáln� p�ti kalendá�ních týdnech. Systém turnaj� plnících povinnost dle daného 
rozpisu je možné uplatnit pouze v období od 1. 5. 2013 do 31. 10. 2013. Dodate�n� dohlášený turnaj od 
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KNS �i družstva (avšak jen ve výše uvedeném období) je povolen, nejpozd�ji však do termínu 31.8. 
daného sout�žního ro�níku se všemi náležitostmi povinn� vyžadovanými dle bod� 3 a 4 této Sm�rnice (a to 
z d�vodu šance pro kluby a družstva splnit p�edepsaný po�et p�ti se sedmi turnaj� p�es nezavin�nou 
neú�ast cizích družstev, když po�et družstev na p�edchozích turnajích poklesl pod minimáln� vyžadovaný 
po�et). Stejn� je možné ú�astnit se družstvem jednoho turnaje mimo daný kraj, pokud se sout�ž turnaj� 
v daném KNS nezavin�n� rozpadne. 

 

 

3 Související principy kontroly a sankcí (�lánek 3) 
 

1. Nespln�ním �lánku 2, bodu 3  nebo náhradní možnosti v  bodu 4, a také nespln�ní bodu 5 �i jeho náhradní 
možnosti v bodu 6, a pak bodu 8 (v p�edepsaném min. po�tu turnaj� �i zápas�) znamená automaticky (bez 
možnosti sout�žního opravného prost�edku) vy�azení družstva �i družstev dané KNS z kvalifikace. 
P�ípadné další sankce dle Sm�rnice, Rozpisu DS. �i dle Disciplinárního �ádu tímto nejsou dot�eny. 

2. Pokud STK �NS (nebo DR �NS) neakceptuje z d�vodu nepr�kaznosti jakýkoli d�kaz z výše uvedených 
bod� �lánku 2 je povinna oznámit tuto skute�nost družstvu bez zbyte�ného odkladu po jeho zjišt�ní 
družstvu nebo nahlášenému vedoucímu sout�že/turnaje a vyzve k náprav� do 14 kalendá�ních dn�. Po 
marném uplynutí této lh�ty bude konstatováno nespln�ní díl�í povinnosti ú�asti na turnaji/zápasu všech 
dot�ených družstev a postupuje se stejn�, jako v p�edchozím bodu. Pokud d�kazy op�t budou neúplné �i 
op�t nepr�kazné platí totéž. (bude jediná možnost úplné nápravy dokumentace a d�kaz� bez možnosti 
pr�tah� z d�vodu postupného dopl�ování d�kaz� nap�. po dobu více let a tím zám�rného zdržování 
prokazování ze strany povinných) 

3. Body 3 až 6 �lánku 2 neplatí pro družstva plnící povinnost dle S� 3.1.5 f formou za�azení (a �ádného 
dokon�ení) do sout�že �ízené STK �NS. (jmenované body 3 až 6 �lánku 2 platí tedy pouze pro družstva 
ligová �i krajská, plnící  povinnost dle S� 3.1.5 f  formou systému krajských �i okresních sout�ží 
mládeže/žen �i minimáln� p�edepsaného systému turnaj� mládeže/žen v daném kraji �i okrese) 

4 Formou spln�ní se rozumí doru�ení všeho výše uvedeného v elektronické podob� do emailové schránky 
STK VV �NS nebo do datového úložišt� �NS. Detailní postupy doru�ování, obsahu formulá�� 
nahlašování systému sout�že, hlášení o uskute�n�ném zápasu/turnaji jsou rozpracovány Komisí mládeže 
�NS v MANUÁLU. 

5 Jakékoli spory plynoucí z bod� za�azených pod tuto Sm�rnici �eší s kone�nou platností nezávislý kontrolní 
orgán �NS, tj. Dozor�í rada (DR �NS) s p�ihlédnutím ke stanovisku VV �NS a to bez zbyte�ného odkladu 
(jiný sout�žní opravný prost�edek není p�ípustný). Zákonné korek�ní rozhodnutí nejvyššího orgánu je 
p�ípustné. 
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4 Záv�re�ná ustanovení 

 
 
1. K výkladu této sm�rnice a její P�ílohy je oprávn�na Komise mládeže �NS, STK �NS a DR �NS. 

2. Tato sm�rnice byla schválena VV �NS dne 6. 1. 2013. Tímto dnem nabývá ú�innosti. 

3. Dnem nabytí ú�innosti této sm�rnice se ruší p�edchozí Sm�rnice a pokyny v této oblasti. 

 

 

 

                            Kamil   K l e n í k                                                                     Michal   H o s t i n s k ý   
                    prezident �NS                                                                             �len VV �NS 

 

 

 

 

 

P�íloha 1 : Manuál k práci s technickými záležitostmi definovanými a vyžadovanými touto sm�rnicí 


