
                Zápis č.4/2011 z jednání   
   Výkonného výboru 
   středočeského KNS 

                 konaného dne 9.listopadu 2011 v Osnici

Přítomni: p.Rackovský, p.Kočiš, p.Beránek, p.Viedemann  ( 100 % )
Omluven: 0  
Dozorčí rada: p. Kočiš ml.
Hosté: 0
Jednání se účastní nadpoloviční většina členů VV, VV je usnášeníschopný.

Program jednání:
1. Splnění úkolů z posledního jednání VV
2. Uzavření soutěží mužů a mládeže 2011
3. Kvalifikace o postup do KS 2012 – vyhodnocení, výsledky
3. Různé

1. SPLNĚNÍ ÚKOLŮ Z POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ VV – ROZHODNUTÍ 
VV KNS

a) NESPLNĚNÍ POVINNOSTI: 
Nedostatky v     soutěži družstev dorostu ( ke dni 9.11.2011 ):  
Družstva Církvice a Plazy nesplnila provedení platby v určeném termínu do 
31.10.2011 ( viz Zápis č.3/2011 bod 2, odstavec b5 ) za neúčast na povinné akci 
dorostu. Družstva jsou potrestána za toto provinění finanční sankcí ve výši 
200 Kč v souladu s bodem 3.2.7 Zpravodaje č.1/2011, „Pokuty a sankce“
nejpozději do termínu 15.12.2011. Obě  provinilá družstva, tak jsou povinna 
uhradit celkovou částku ve výši 1.200 Kč a zaslat na účet KNS ( SKS ):
157135237/0600, Konstantní symbol: 0379, Variab. symbol: 26 a navíc zaslat 
z této platby kopii potvrzení o zaplacení ( elektronicky na email sekretáře KNS).

b) FINANČNÍ KOMPENZACE: 
V souladu  s bodem  5.7  Zpravodaje  č.1/2011,  „Další  upřesnění  pro  soutěž 
mládeže“  byla oddílu Stratova, jako pořadateli nepovinného turnaje jednotlivců 
žáků/dorostu ( 24.9.2011 ) zaslána finanční kompenzace za malou účast na této 
akci ve stanovené výši  500 Kč a to bankovním převodem na číslo účtu oddílu 
v měsíci říjen 2011.
Rozhodnutí VV KNS: Od roku 2012 řídící orgán KNS již nebude pořádat 



(  kategorie  jednotlivců  nebude  v Rozpisu  soutěží  )  tento  nepovinný  turnaj 
jednotlivců a to na základě zkušeností z nezájmu družstev o účast na této akci.

2. UZAVŘENÍ SOUTĚŽÍ MŮŽŮ A MLÁDEŽE 2011

a) SOUTĚŽE DOSPĚLÍCH
Obě soutěže byly dohrány v řádných termínech bez narušení jejích regulérnosti. 
Všechny výsledky a tabulky viz Zápis č.3/2011, bod 2.
Zpráva STK o průběhu krajských soutěží 2011:
STK zaznamenala tyto drobné přestupky a to ve všech případech se jednalo o 
pozdní zaslání Zápisů o utkáních:
- Družstvo Vrdů celkem 2x ( 7.a 11.kolo ) je potrestáno za toto provinění 

finanční  sankcí  ve  výši  400  Kč  v souladu  s  bodem  3.2.7  Zpravodaje 
č.1/2011, „Pokuty a sankce“ nejpozději do termínu 15.12.2011. 
Poznámka:  Výše  uvedené  družstvo  je  povinno  uhradit  pouze  200  Kč, 
jelikož  sekretář  svazu  již  odečetl  částku  200  Kč  z cestovních  náhrad 
družstva mládeže.

- Družstvo  Českého Brodu  celkem 1x (  10.kolo )  je  potrestáno za toto 
provinění  finanční  sankcí  ve  výši  200  Kč  v souladu  s  bodem  3.2.7 
Zpravodaje  č.1/2011,  „Pokuty  a  sankce“  nejpozději  do  termínu 
15.12.2011. 
Poznámka:  Výše  uvedené  družstvo  je  povinno  uhradit  pouze  100  Kč, 
jelikož  sekretář  svazu  již  odečetl  částku  100  Kč  z cestovních  náhrad 
družstva mládeže.

- Družstvo  Vavřince  celkem 3x ( 7.,10. a 11.kolo ) je potrestáno za toto 
provinění  finanční  sankcí  ve  výši  600  Kč  v souladu  s  bodem  3.2.7 
Zpravodaje  č.1/2011,  „Pokuty  a  sankce“  nejpozději  do  termínu 
15.12.2011. 

- Družstvo  Dobříše  celkem 1x ( 6.kolo ) je potrestáno za toto provinění 
finanční  sankcí  ve  výši  200  Kč  v souladu  s  bodem  3.2.7  Zpravodaje 
č.1/2011, „Pokuty a sankce“ nejpozději do termínu 15.12.2011. 

- Družstvo  Úval  celkem 1x  (  10.kolo  )  je  potrestáno  za  toto  provinění 
finanční  sankcí  ve  výši  200  Kč  v souladu  s  bodem  3.2.7  Zpravodaje 
č.1/2011, „Pokuty a sankce“ nejpozději do termínu 15.12.2011. 

Poznámka:
Sekretář svazu omylem zaměnil výši částky pokuty z 200 Kč na 100 Kč.
Za uvedenou chybu se všem zainteresovaným oddílům omlouvá.

Všechna provinilá družstva jsou povinna uhradit výše uvedené pokuty na účet 
KNS ( SKS ): 157135237/0600, Konstantní symbol: 0379, Variab. symbol: 26 a 
navíc zaslat z těchto plateb kopii potvrzení o zaplacení ( elektronicky na email 
sekretáře KNS).



b) SOUTĚŽE MLÁDEŽE

b1) Zpráva komise mládeže pro ČNS
Zpráva  Komise  mládeže  (  p.Viedemann  )  s výsledky  konečných  tabulek 
mládežnických soutěží 2011 byla zaslána elektronickou poštou sekretáři ČNS
( p.Pabián ) dne 11.října 2011 bez zpětné odezvy ČNS.
Sekretář KNS ( p.Kočiš ) zaslal podrobnou zprávu o průběhu krajských soutěží 
mládeže  2011  včetně  výsledků  ze  všech  jejích  turnajů  sekretáři  ČNS 
elektronicky dne 1.listopadu 2011.

b2) Splnění povinnosti družstev žáků
Na základě bodu b1, Zápisu č.3/2011 družstvo Šacungu Benešov ( povinnost v 
KP ) jakožto účastník kvalifikačních turnajů pro účast na MČR družstev žáků 
zaslalo  elektronicky  VV KNS následující  oznámení:  „  Protože  Rozpis  MČR 
žáků  družstev  nebyl  řídícím  orgánem  soutěže  sestaven  a  účastníkům  včas 
doručen, náš klub rozhodl o neúčasti v této soutěži ( písemně sděleno řídícímu 
orgánu soutěže ). Družstvo žáků našeho klubu se tak účastnilo pouze krajského 
přeboru  žáků  Střední  Čechy.  Z šesti  vypsaných  povinných  turnajů  se 
nezúčastnilo jediného, a to turnaje dvojic v Č.Brodě dne 22.5.2011. Ostatních 
pěti turnajů bylo přítomno, navíc se zúčastnilo nepovinného turnaje jednotlivců 
ve Stratově. Z tohoto důvodu akceptujeme sankci za neúčast na jednom turnaji 
dle  Rozpisu  soutěže.   Za  klub  SK Šacung  Benešov  p.Martin  Maršálek  dne 
26.9.2011“.
Rozhodnutí VV KNS:
VV KNS souhlasí s výše uvedeným odůvodněním a uděluje družstvu SK 
Šacung Benešov finanční sankci za neúčast na jedné povinné akci žáků a to ve 
výši 1.000 Kč v souladu s bodem 3.2.7 Zpravodaje č.1/2011, „Pokuty a sankce“
nejpozději do termínu 15.12.2011.
Poznámka: Postižené družstvo již finanční postih uhradilo na účet KNS.

b3) Konečné  tabulky KP družstev žáků a dorostu 2011
ŽÁCI
Starší žáci: Mladší žáci:
1. Stratov 80 bodů 1. Šacung 53 bodů
2. Čelákovice 29 bodů 2. Plazy 18 bodů
3. Šacung 14 bodů 3. Český Brod 16 bodů
4. Český Brod 13 bodů 4. Stratov   7 bodů
5. Nymburk 12 bodů
6. Plazy   5 bodů
7. Zaječov   2 body

Žáci celkem:
1. Stratov 87 bodů 5. Plazy 23 bodů



2. Šacung 67 bodů 6. Nymburk 12 bodů
3.-4. Čelákovice 29 bodů 7. Zaječov   2 body

Český Brod 29 bodů

DOROST
1. Mnichovo Hradiště 45 bodů 5. Chabeřice 14 bodů
2. Vrdy 33 bodů 6. Český Brod   7 bodů
3. Slaný 20 bodů 7. Církvice   3 body
4. Plazy 17 bodů

3. KVALIFIKACE O POSTUP DO KS 2012 - VYHODNOCENÍ

a) VÝSLEDKY KVALIFIKACE
V areálu TJ Sokol Slaný se uskutečnila kvalifikace o postup do středočeské 
krajské soutěže ( KS ) 2012. Celkem se akce zúčastnilo všech šest přihlášených 
družstev, z toho pět vítězů okresních přeborů 2011: Chabeřice Star ( okres 
Kutná Hora/Kolín ), Harmotoklub o.s. NK Beroun ( okres Beroun ), TJ Sadská 
( okres Nymburk ), SK Nohejbal Hlavenec ( okres Mladá Boleslav ), TJ Sokol 
Slaný „B“ ( okres Kladno ) a Nohejbal Přišimasy ( poslední družstvo KS 2011 ). 
Systém kvalifikace byl určen losem, kdy družstva s čísly 1 a 6 měla zajištěn 
přímý postup do semifinále. První kolo, tak tvořily losované dvojice 2-3 resp. 
4-5. Los: 1 Přišimasy, 2 Sadská, 3 Slaný B, 4 Beroun, 5 Chabeřice, 6 Hlavenec.
Vítězství a jistý postup si vybojovalo družstvo SK Nohejbal Hlavenec. Situace 
kolem účasti v KS 2012 ještě není zcela uzavřena, jelikož za určitých podmínek 
má naději na návrat do soutěže i poražený finalista z Přišimas.
 
Výsledky kvalifikačních bojů:
1.kolo: TJ Sadská – TJ Sokol Slaný B 1:5    

Harmotoklub o.s. NK Beroun  – Chabeřice Star 1:5
Semifinále: TJ Sokol Slaný B – SK Nohejbal Hlavenec 1:5

Chabeřice Star – SK Nohejbal Přišimasy 3:5 
O 3.místo: TJ Sokol Slaný B – Chabeřice Star 5:0
Finále: SK Nohejbal Hlavenec –  SK Nohejbal Přišimasy 5:1
 
Konečné pořadí kvalifikace:
1. SK Nohejbal Hlavenec          - postup do KS 2012
2. SK Nohejbal Přišimasy
3. TJ Sokol Slaný B
4. Chabeřice Star
5.-6. Harmotoklub o.s. NK Beroun  a TJ Sadská



b) VYHODNOCENÍ AKCE
Kvalifikační boje proběhly bez narušení regulérnosti. Poznatkem z této akce je 
skutečnost, že některé ONS a to v tomto případě ONS Nymburk ( družstvo 
Sadská ) používá v soutěži soupisku, která neobsahuje potřebné údaje k ověření 
totožnosti. Jedná se o důležitý údaj, konkrétně datum narození! 
Závěr:  VV KNS apeluje na ONS Nymburk, aby věnoval pozornost pro 
zadávání důležitých údajů na dokumentaci, v tomto případě je důležité aby 
soupiska družstva obsahovala data narození hráčů na ní uvedených. 
KNS u ostatních účastníků kvalifikace tento nedostatek nezjistil.

c) VRÁCENÍ KAUCE
Jelikož všechna přihlášená družstva splnila účast na kvalifikaci, sekretář svazu 
v měsíci říjen 2011 zajistil řádné navrácení kauce ve výši 2.000 Kč všem 
zúčastněným družstvům bankovním převodem.

d) KOMPENZACE NÁHRADY SPORTOVIŠTĚ
VV KNS zaplatil náhradu za ušlý zisk ( zajednaná rezervace ) oběma správcům 
sportovních zařízení ( hal ) v celkové výši 2.250 Kč ( Slaný 1.250 Kč a 
N.Strašecí 1.000 Kč ). Bohužel tato skutečnost byla zjištěna až v den konání 
kvalifikace a stojí za ní špatná domluva mezi oběma správci hal a pořadatelem. 
Do budoucna nutno řešit smlouvou, kde budou tyto podmínky jasně vymezeny. 

4. RŮZNÉ

a) UDĚLENÍ DOTACE 
Na základě žádosti p. Martina Maršálka ( Komise tuzemského rozvoje ČNS ) ze 
dne 10.října 2011 VV KNS rozhodl udělit  finanční  dotaci  ve výši  5.000 Kč 
z prostředků svazu ( bude směřováno do rozpočtu 2012 ) na podporu Publikací o 
nohejbalu na středočeských osadách. Konkrétně se jedná o dokumenty mapující 
historii a současnost nohejbalu na středočeských osadách na hlavním povodí a 
malých  přítocích  řek  Vltavy,  Sázavy,  Berounky  (  1.díl  )  a  jejích  velkých 
přítocích ( 2.díl ). Obě publikace ( dohromady cca 400 stran ) budou obsahem 
zaměřené na přibližně 110 osad. 
Odůvodnění  VV  KNS  k     udělení  dotace:   Finanční  prostředky  půjdou 
jednoznačně  na  dobrou  věc  v podobě  publikace,  která  dělá  dobrou  reklamu 
nejenom zmapovaným osadám, ale i středočeskému nohejbalu jako takovému.
Výše dotace ( žádost byla směřována k částce v rozsahu 10.000 – 15.000 Kč ) 
byla stanovena s ohledem na výsledek hospodaření svazu v letošním roce, který 
nebyl nijak výrazně aktivní. Rovněž k udělení dotace přispěla skutečnost, že již 
teď  je  v oběhu  Publikace  Středočeský  nohejbal,  která  byla  v počtu  150  ks 
předána KNS a jednotlivým ONS/RNS zcela zdarma.



b) RAZÍTKO KNS
VV KNS rozhodl o zakoupení třetího kusu razítka KNS pro potřeby členů VV.
Rovněž rozhodl o zakoupení dvou nových polštářků z důvodu změny neplatného 
loga na starších již dvou používaných razítkách. 

c) KVALIFIKACE O 2.LIGU
Oběma  zástupcům  středočeského  KNS  se  podařilo  ve  svých  skupinách 
vybojovat první místa a tím jistou účast v příštím ročníku 2.ligy. Blahopřejeme! 
Výsledky skupiny A:
Chotyně – Plazy 1:5, Plazy – K. Vary B 5:1, K.Vary B – Chotyně 4:5.
1. Plazy, 2. Chotyně, 3. K. Vary B. Chotyně účastníkem dodatečné kvalifikace.
Výsledky skupiny C:
Mn.Hradiště – Holubice 5:1, Vsetín B – Mn.Hradiště 2:5, Holubice – Vsetín B 
5:3. 1. Mn.Hradiště, 2. Holubice, 3. Vsetín B. Holubice do dodatečné kval.
 
d) VALNÁ HROMADA SKS ČSTV
Dne 13.prosince  2011 se  uskuteční  v Praze  na  Strahově 13.  Valná  Hromada 
Středočeského  krajského  sdružení  ČSTV.  VV  KNS  rozhodl  za  delegáta 
nominovat jejího předsedu Ing.Petra Rackovského. 

e) KONFERENCE STŘEDOČESKÉHO KNS
V souladu se Stanovami a Soutěžním řádem ČNS rozhodl VV KNS o svolání 
Konference KNS, která se uskuteční dne 28.ledna 2012 od 10.00 hod. v Osnici. 
Konkrétní místo konání Konference bude upřesněno v Pozvánce, kterou obdrží 
všichni delegáti z řad zástupců oddílů a svazů elektronickou poštou do konce 
měsíce prosince 2011.  
 
f) ZASEDÁNÍ VV KNS
Další  termín jednání  VV KNS byl stanoven na den 5.ledna 2012 (  náhradní 
termín 12.ledna 2012 ) od 15.00.hod. v Osnici.

V Osnici dne 9. listopadu 2011 zapsal Ing.Peter Rackovský

Předseda KNS:        Sekretář KNS:
Ing.Peter RACKOVSKÝ               Pavel KOČIŠ




