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1 PŮSOBNOST DOKUMENTU 

Tento dokument je platný a účinný pro všechny vydané předpisy orgánů a nižších organizačních 

článků Českého nohejbalového svazu (dále jen ČNS). V souladu se Stanovami ČNS náleží 

Výkonnému výboru ČNS (dále jen VV ČNS) právo mezi jednáními Valné hromady ČNS (dále jen 

VH ČNS) a Konference ČNS vydávat upřesňující výklady předpisů ČNS. 

2 PŘEHLED PŘEDPISŮ ČNS 

2.1.1 Vydávanými předpisy ČNS jsou zejména: 

b) předpisy, schvalované VH ČNS (Stanovy, Pravidla, Soutěžní řád, Disciplinární řád) 

c) předpisy pro řízení soutěží VV ČNS v příslušném hracím roce, schvalované VV ČNS 

(Termínový kalendář, rozpisy soutěží, rozlosování soutěží, propozice jednorázových 

soutěží) 

d) předpisy ostatní, schvalované VV ČNS (směrnice a další předpisy) 

e) předpisy pro řízení soutěží nižších organizačních článků ČNS v příslušném hracím roce, 

schvalované nižšími organizačními články ČNS (Termínový kalendář, rozpisy soutěží, 

rozlosování soutěží, propozice jednorázových soutěží) 

f) předpisy ostatní, schvalované nižšími organizačními články ČNS (směrnice a další 

předpisy) 

3 VÝKLADY STANOV 

Nejsou. 

4 VÝKLADY PRAVIDEL 

4.1 VÝKLAD Č. 1 - ODEHRÁNÍ MÍČE NAD HRACÍ PLOCHOU SOUPEŘE 

4.1.1 Oddíl nohejbalu TJ Spartak Čelákovice, jakožto člen ČNS, podal 12.5.2015 písemnou žádost o 

provedení výkladu části Pravidel nohejbalu, týkající se posouzení situace při odehrání míče ve 

volném hracím prostoru nad hrací plochou soupeře, přičemž se hráč nedotýká vlastního herního pole 

a ani se z něj nejprve neodrazil a poté do něj opět nedopadl. Žádost byla oddílem podána z důvodu 

nejednotného posuzování výše popsané herní situace rozhodčími. Pro názornost přiložen názorný 

obrázek vyjadřující tři náhodně vybrané situace polohy míče při odehrávání hráčem výše popsaným 

způsobem. 
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4.1.2 Výklad dotčeného článku 

Na problematiku přejití míče resp. hráče (jeho části) na polovinu soupeře v prostoru jiném, než je 

síť, se vztahují články 7.6, 7.10, 7.13 Pravidel nohejbalu (platnost od 8.3.2015). Z aplikace těchto 

bodů vychází výklad, že chybou (potrestanou bodem pro soupeře) je herní činnost, kdy míč přejde (i 

sebemenší částí) na polovinu herního prostoru soupeře (přes pomyslné prodloužení sítě) celým 

objemem mimo síť (tedy mimo kolmici, vztyčenou nad sítí), nebo hráč částí těla přesáhne (i 

sebemenší částí) na polovinu herního prostoru soupeře a přitom se nedotýká svého herního pole, 

nebo se z něj neodrazil a nedopadl do něj. V uvedených třech případech v žádosti o výklad (míče 1.-

3.) se tedy vždy jedná o chybnou herní činnost. 

5 VÝKLADY SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU 

5.1 VÝKLAD Č. 1 – FLUKTUACE HRÁČŮ DO 21 LET VĚKU 

5.1.1 Konference ČNS přijala na svém jednání dne 6.3.2016 změnu znění SŘ čl.3.5 – Fluktuace. 

Předkládané znění (předkladatel oddíl nohejbalu MNK Modřice) bylo orgánem ČNS (KTR) 

doporučeno Konferenci ke schválení po předcházející textové úpravě konzultované 

s předkladatelem. Při uvádění do praxe zjistily některé oddíly nohejbalu a orgány ČNS, že současné 

znění výše uvedeného článku SŘ není zcela jednoznačné a může docházet k nesprávným výkladům, 

které by mohly být zmatečné, narušující původní záměr předkladatele a následně i Konference, která 

změnu přijala.  

5.1.2 Výklad dotčeného článku 

Označení „J“ u jména hráče do 21 let se neuvádí na soupisce základního družstva, ale pouze na 

soupisce vyššího družstva, kde takový hráč může startovat ve smyslu naplnění ostatních článků SŘ 

3.5 Fluktuace. Obdobně jako tomu bylo dosud u hráče fluktuanta obecně. Označení hráče fluktuanta 

do 21 let není povinné a je na rozhodnutí oddílu, zda-li hráče tohoto věku označí u vyššího družstva 

písmenem „J“ nebo písmenem „F“. Hráč, který je jednou označen jedním z uvedených písmen na 

soupisce vyššího družstva, již nesmí být v průběhu soutěžního ročníku označen písmenem jiným. 

Tzn. že oddíl musí určit před prvním připsáním na soupisku vyššího družstva, zda-li využije věku 

hráče do 21 let (s neomezeným počtem startů ve vyšším družstvu) a nebo ho ponechá s označením 

„F“ a bude se řídit omezením počtu startů na polovinu utkání daných příslušným Rozpisem soutěže 

od připsání na soupisku.  

Příklad: 

„B“ družstvo oddílu X startuje ve 2.lize a jeho „A“ družstvo v extralize mužů. Minimální počet 

hráčů pro danou soutěž je 6. V „B“ družstvu je na soupisce 9 hráčů a z toho 7 ve věku do 21 let. 

Oddíl je všechny uvede na soupisku tohoto družstva bez jakéhokoliv označení fluktuace a pro vyšší 

družstvo si určí například 4 hráče s označením „J“ (neomezený počet startů) a ostatní hráče 

s označením „F“ (polovina možných startů). Přitom musí splnit podmínku pro minimální počet 

hráčů k utkání, kdy maximálně 3 ze 6 smějí být fluktuanti (z toho nejvýše 2 s označením „J“). Je 

tedy potřeba, aby počet základních hráčů soupisky extraligy byl dostatečně početný, aby v průběhu 

soutěžního ročníku vždy splnil výše citovanou podmínku. 

 

6 VÝKLADY DISCIPLINÁRNÍHO ŘÁDU 

Nejsou. 
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7 VÝKLADY PŘEDPISŮ PRO ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ VV ČNS 
V PŘÍSLUŠNÉM HRACÍM ROCE, SCHVALOVANÝCH VV ČNS 

Nejsou. 

8 VÝKLADY PŘEDPISŮ OSTATNÍCH, SCHVALOVANÝCH VV ČNS 

Nejsou. 

9 VÝKLADY PŘEDPISŮ PRO ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ NIŽŠÍCH 
ORGANIZAČNÍCH ČLÁNKŮ ČNS V PŘÍSLUŠNÉM HRACÍM ROCE, 
SCHVALOVANÝCH NIŽŠÍMI ORGANIZAČNÍMI ČLÁNKY ČNS 

Nejsou. 

10 VÝKLADY PŘEDPISŮ OSTATNÍCH, SCHVALOVANÝCH NIŽŠÍMI 
ORGANIZAČNÍMI ČLÁNKY ČNS 

Nejsou. 

11 ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 

11.1 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 

Nejsou. 

11.2 TERMINOLOGIE 

Veškeré čísla článků, použitá v tomto dokumentu, se vztahují k příslušnému předpisu, platnému a 

účinnému v době, kdy byl výklad předpisu prováděn. 

11.3 PLATNOST A ÚČINNOST DOKUMENTU 

11.3.1 Ruší se veškeré předchozí výklady předpisů ČNS, které jsou tímto dokumentem nahrazeny. 

11.3.2 Tento dokument je platný dnem 13.4.2016 s okamžitou účinností. 

 

V Praze dne 13.4.2016 

 Kamil Kleník v.r. 

 Prezident ČNS 

 


