
Zápis z jednání Konference   

       středočeského KNS  
                        konané dne 31. ledna 2015 v Osnici 

 

 

Celkem rozesláno 31 pozvánek pro delegáty s hlasem rozhodujícím. 

Přítomno: 21 delegátů z toho 16 zástupců oddílů/klubů, 5 zástupců ONS/RNS. 

Omluveni 7 delegátů: oddíl Hlavenec, oddíl Vavřinec, oddíl Kutná Hora, oddíl 

Slaný, oddíl Mn. Hradiště, oddíl VV Zvírotice, ONS Ml. Boleslav.  

Neomluveni 3 delegáti: oddíl Dobříš, oddíl Stratov a oddíl Sadská. Počet hostů 

3. Celková účast 68 %.  Konference  je usnášeníschopná. 

Poznámka:V průběhu jednání se snížil počet delegátů na 20.  

 

Seznam samostatných příloh k Zápisu Konference středočeského KNS:  

Příloha č.1: Zpráva o činnosti VV KNS   

Příloha č.2: Zpráva STK   

Příloha č.3: Zpráva Komise mládeže ( KM )  

Příloha č.4: Zpráva o hospodaření svazu  

Příloha č.5: Zpráva Komise rozhodčích,trenérů ( KRT ) 

Příloha č.6: Zpráva Komise rozvoje a propagace ( KRP )   

Příloha č.7: Zpráva revizní Komise 

Příloha č.8:  Postupy k provádění finančních transakcí a platné čísla účtů oddílů 

Příloha č.9: Návrh finančního rozpočtu KNS 2015 

Příloha č.10: Usnesení Konference KNS 2015 

 

1. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY  

Všechny přítomné delegáty a hosty přivítal předseda KNS p. Peter Rackovský, 

který se zhostil role moderátora Konference. Přednesl program jednání a předem 

omluvené delegáty. 

 

2.  SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU A VOLBA ORGÁNŮ  

Jednací řád s programem nebyl připomínkován a delegáty byl schválen 

( 21 – 0 – 0 ). Proběhlo zvolení orgánů Konference: p. Miloslav Vach 

zapisovatel,  p. Jiří Potočník organizační komise a p. Miroslav Havránek 

ověřovatel. Nebyl podán žádný další návrh. Orgány zvoleny ( 21 – 0 – 0 ). 

 

3.  ZPRÁVY VV KNS A ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE KNS 2015   
Postupně byly přečteny Zprávy KNS za rok 2014, Zpráva STK ( p. Beránek - 

nemoc ) nebyla přečtena a v tištěné podobě viz samostatná Příloha č.2 tohoto 

Zápisu. 

 

 



4.   PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ ZA ROK 2014 

VV KNS stručně vyhodnotil uplynulý ročník ve všech soutěžích řízených KNS.  

Postupně byla předána ocenění ve formě pohárů, diplomů a míčů nejlepším 

družstvům v kategoriích mužů a mládeže.  

Poznámka: Z důvodu nepřítomnosti zástupce oddílu Slaný nebyl bohužel vrácen 

putovní pohár Memoriálů KP 2. Oddíl Slaný je povinen tento pohár doručit 

pořadatelům ( Vrdy ) do data konání této akce, tj. 17.5.2015.  

  

Diskusní blok: Ke Zprávám VV KNS a vyhodnocení soutěží.  

o p. Rackovský ( VV KNS ): K přestupům a hostováním. 

„Podal opakovanou informaci o skutečnosti, že od VH 2014 vyřizuje veškeré 

přestupy a hostování hráčů středočeského kraje pouze sekretariát ČNS.  

o p. Maršálek ( Šacung ): „Poznámka k návrhům/ možnostem plnění  

povinnosti mládeže na připravované VH ČNS ( 8.3.2015 ). Podrobné vysvětlení 

všech návrhů viz stránky ČNS, dokumentace k VH ČNS 2015 - návrhy 

k mládežnickým soutěžím“.  

 

5.   ZMĚNY V ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ 2015 

Informace k řízení soutěží včetně připravovaných změn byly zaslány předem 

všem delegátům v Zápise č.1/2015 z jednání VV KNS a jeho přílohách. 

 

5.1 ZASÍLÁNÍ ZÁPISŮ O UTKÁNÍCH A KOPIÍ ZÁPISŮ O UTKÁNÍCH 

Povinnost zasílání Zápisů o utkáních na STK a kopií Zápisů o utkáních na 

Komisi rozvoje a propagace platí stejně jako v roce 2014, ale nově bude 

rozděleno udělení postihů ( viz tabulka níže ). V roce 2014 byl postih za 

nesplnění této povinnosti 200 Kč za každé provinění. 

 

5.2 ZASÍLÁNÍ SEZNAMŮ/SOUPISŮ A KOPIÍ TĚCHTO DOKUMENTŮ 

Stejné pro povinnost zasílání Seznamů/ Soupisů členů družstev na STK a kopií  

těchto Seznamů/ Soupisů na Komisi rozvoje a propagace. Rovněž i tady bude  

nově rozdělen postih za neodeslání dokumentů dvěma adresátům ( viz tabulka  

níže ).  

Splnění povinnosti Zaslání - komu Finanční 
postih 

Zasílání Seznamů/ Soupisů 
členů družstev a zasílání 
Zápisů o utkáních. 

 p. Beránek - STK KNS 100 Kč 

Zasílání kopií Seznamů/ 
Soupisů členů družstev a 
zasílání kopií Zápisů o 
utkáních. 

p. Potočník - Předseda 
Komise rozvoje a propagace 

100 Kč 

Nahlášení výsledku utkání 
SMS zprávou. 

Pouze p. Beránek  - STK KNS Stejný 
s rokem 

2014 



Zasílání dokumentace 
z mládežnických turnajů a 
přeborů. 

p. Vach – Komise mládeže Stejný 
s rokem 

2014 

Doporučení: Zasílání těchto dokumentů probíhá elektronicky a tudíž neměl by  

být pro družstva problém zadat dva adresáty pro odeslání emailu s přílohou. 

 

5.3 TERMÍN ZASÍLÁNÍ ZÁPISŮ O UTKÁNÍCH A JEJÍCH KOPIÍ  A 

VÝSLEDKOVÝCH LISTIN Z MLÁDEŽNICKÝCH AKCÍ 

Zasílání Zápisů o utkáních ( STK KNS ) a kopií Zápisů o utkáních ( Komisi 

rozvoje a propagace ) do konce prvního pracovního dne po skončení utkání. 

Dále pak zasílání výsledkových listin mládežnických akcí s hromadným 

vyúčtováním cestovních náhrad ( Komisi mládeže ) do konce druhého 

pracovního dne po skončení akce. 

Odůvodnění návrhu: V roce 2014 bylo stanoveno do 48 hod. po skončení akcí/ 

utkání a tento časový limit nebyl přesně srozumitelný. Teď by se doba pro 

splnění této povinnosti prodloužila ( sjednocení s ČNS ) a byla by srozumitelná. 

 

5.4 ÚPRAVA SOUTĚŽÍ KVALIFIKACE O POSTUP DO KS 

Úprava podmínky a průběhu kvalifikace o postup do KS následovně: Při počtu 

účastníků kvalifikace 5 a více by se hrálo na venkovním hřišti na dvou kurtech 

a ve dvou skupinách. Vítězové by se utkaly o postupové místo do 14 dnů po 

skončení prvního kola kvalifikace.  

Odůvodnění návrhu: V minulé kvalifikaci došlo na stížnosti odehrát i tři utkání 

během dne, což má i zdravotní rizika. Navíc akce byla neúměrně dlouhá.  

Poznámka: Momentálně ( situace ke dni 31.12.2014 ) probíhají registrované 

soutěže v šesti okresech: Praha Západ, Benešov, Beroun, Mladá Boleslav, 

Nymburk, Kutná Hora/Kolín. Počet účastníků kvalifikace by tedy neměl 

přesáhnout hranici 6 družstev. Ostatní okresy nemají zřízené registrované 

soutěže, nebo soutěže v těchto okresech zanikly.  

 

5.5 ZAVEDENÍ FINANČNÍ JISTINY/ VRATNÉ KAUCE DRUŽSTEV 

Zavedení finanční jistiny ( vratné kauce ) u družstev startujících v dlouhodo-  

bých soutěžích družstev mužů KNS ( KP/KS ). Tato jistina/ kauce ( 500 Kč ) je 

výhradně majetkem družstva/klubu a bude týmům které řádně ukončí soutěžní 

ročník převedena do dalšího roku, nebo vrácena ( případně zbytek této jistiny/ 

kauce po odečtení postihů ). 

Odůvodnění návrhu: V minulých letech docházelo k problémům s některými 

týmy v soutěžích, které byly potrestány finančním postihem s úhradou těchto 

pokut v termínech daných jednáním VV KNS a zbytečně jim tak pokuty za 

nesplnění povinností narůstaly.  

Poznámka: Variabilní symbol pro platbu jistiny bude totožný s doposud 

používanou kauci, tj. poslední dvojčíslí 09 ( viz Příloha č.8 tohoto Zápisu:  

Postupy k provádění finančních transakcí a platné čísla účtů oddílů ). 



5.6 POVINNOST ROZHODČÍCH 

V případě, že družstvo mužů startující v dlouhodobých soutěžích KNS nemá na 

svém Seznamu/ Soupisu, pro tvorbu elektronické soupisky alespoň jednoho 

rozhodčího s platnou licencí v registru ČNS, musí do stanoveného termínu 

uhradit poplatek za vykoupení se z této povinnosti částkou 500 Kč. 

Odůvodnění návrhu: I nadále platí nutnost mít v družstvech teď již alespoň 

jednoho rozhodčího školeného ze Soutěžního řádu, Disciplinárního řádu,  

Pravidel nohejbalu a Stanov. Snížení počtu rozhodčích v družstvech souvisí ze 

skutečností, že poslední školení rozhodčích v rámci KNS proběhlo před třemi 

lety a počty vyškolených rozhodčích v oddílech klesly. Za vším stojí právě 

nezájem klubů o takové školení nejenom u KNS, ale i v rámci ČNS.  

 

5.7 MOTIVAČNÍ PROGRAM SOUTĚŽÍ MUŽŮ A MLÁDEŽE 

Vyhodnocení a ocenění pro nejlepší jednotlivce v soutěžích KP, KS družstev  

( Komisi propagace a rozvoje KNS  ) a v soutěžích mládeže ( Komisi mládeže ). 

Odůvodnění návrhu: Vše v rámci rozšíření motivačního programu. Podmínky, 

pro hodnocení stanoví výše uvedené Komise do začátku soutěžního ročníku ve 

Zpravodaji KNS 2015.  

Poznámka: Momentálně jsou k dispozici na stránkách KNS statistiky úspěšnosti 

hráčů v soutěžích mužů, kde se táto soutěž nevyhodnocovala. U mládeže se  

pravděpodobně vytvoří systém bodování hráčů z jednotlivých akcí. Příklad: 

Body dle počtu účastníků a pořadí hráčů ve výsledkových listinách ( 8 družstev: 

1.místo = 8 bodů, 2.místo = 7 bodů……8.místo =1 bod ) apod.  

 

Diskusní blok: K připravovaným změnám v řízení soutěží 2015:  

o p. Janšta ( ONS Nymburk ): „Vysvětlení důvodů, které vedly ke snížení 

počtu rozhodčích z 2 na 1“. 

o p. Rackovský ( VV KNS ): Faktická k příspěvku p. Janšty. 

„Skutečnosti je fakt, že samotné zápasy v utkání nerozhodují spolu právě dva 

rozhodčí s platnou licencí, jak si někdo myslel a dokonce se tito rozhodčí ani 

neúčastní většiny utkání svého klubu. Postačující je mít v těchto klubech alespoň 

jednoho rozhodčího vyškoleného z platných předpisů. Zkušenost ukázala, že 

povinnost z vykoupení nenutí družstva přemluvit někoho ke školení a proto 

snížení počtu pomůže alespoň několika týmům, kde funguje pouze jeden rozhodčí 

ekonomicky. Ke snížení vedla i již zmíněná absence školení na úrovni KNS, byť 

to nebylo vinou řídícího orgánu kraje“. 

o p. Karel ( Zvánovice ): Sloučení plateb. 

„Z důvodu zjednodušení vedení účetnictví v klubu sjednotit všechny platby  

( startovné, vykoup. mládeže, rozhodčích, licenční poplatky ) v jednu platbu“. 

o p. Jelínek ( Chabeřice ): Faktická ke sloučení plateb. 

„Nesouhlas se sloučením. Nebude rozpoznatelné za co všechno platby proběhly  

( var. symbol )“. 

 



o p. Rackovský ( VV KNS ): Ke sloučení plateb. 

„Pokud některé z družstev zažádá sloučení určitých plateb, je nutné to sdělit 

sekretáři KNS, který to bude řešit pro konkrétní družstvo. Řídící orgán nebude 

nutit ostatní kluby k provádění sloučených plateb. Jednoznačně nelze slučovat 

platbu licenčních poplatků s jakoukoliv jinou platbou, jelikož je zde nutná 

kontrola počtů členů družstev korespondující s výši hrazených poplatků. Naopak 

bylo by možné například spojit platby startovného, vykoupení povinnosti 

mládeže a rozhodčích“. 

 

Hlasování: 

Po skončení diskuze proběhlo hlasování k navrhovaným změnám pro řízení 

soutěží KNS 2015. Delegáti souhlasili s hlasováním celého bloku návrhu 

najednou. Výsledek hlasování 21 – 0 – 0. Všechny předložené návrhy byly 

schváleny. 

 

6.       NÁVRH ROZPOČTU KNS PRO ROK 2015  

Návrh rozpočtu KNS pro rok 2015 ( viz Příloha č.9 tohoto Zápisu ) obdrželi 

všichni delegáti před samotným jednáním Konference. 

 

Diskusní blok: K návrhu rozpočtu KNS 2015. 

o p. Rackovský ( VV KNS ): K sestavení návrhu rozpočtu 2015.  

„Vysvětlil proč návrh rozpočtu počítá s konečným deficitem. V celkových  

výdajových položkách je zahrnuta dotace na středočeský přebor, která nebyla 

použita v loňském roce a není jistota, zda bude vyčerpána letos. Dále pak 

porovnal výnosy a náklady u mládeže v roce 2014 a porovnání s předpokladem 

roku 2015, kde nejmarkantnější snížením o cca 8.000 Kč lze očekávat u 

vykoupení povinnosti mládeže. Zdůraznil, že výsledky v hospodaření 

z posledních let a dostatečný zůstatek financí nemění nic na podpoře mládeže i 

v roce 2015“. 

Jelikož se do diskuze nepřihlásil žádný z delegátů, proběhlo samotné hlasování.   

 

Hlasování: 

Po výsledku hlasování 21 – 0 – 0, byl návrh rozpočtu KNS 2015 schválen. 

Rozpočet zahrnuje zaúčtování všech nových nákladů plynoucích z jednání 

Konference včetně motivačního programu mládeže, finančního příspěvku za 

využívání SKO ČUS se sídlem v Praze pro vedení služeb a nezbytné účetní 

agendy k potřebám KNS atd. Rovněž ve výnosech jsou zahrnuty pokuty z roku 

2014, které se do finanční uzavírky 2014 nestačily zaúčtovat.  

 

  
   

 

 



7.   SOUTĚŽE KNS 2015 

7.1 PŘEVEDENÍ SOUTĚŽE 

Na základě řádně podané žádosti družstva NK Sokol Milín ( nižší družstvo )  

o převedení soutěže s družstvem Vltavský Vodník Zvírotice ( vyšší družstvo ) 

řídící orgán VV KNS schválil převedení soutěží u výše uvedených družstev. 

Výše soutěží je dána konečným umístěním družstev v posledním hracím roce.  

Podmínky k rozhodnutí VV KNS: 

 

 Družstvo NK Sokol Milín je povinno uhradit na účet KNS veškeré  

finanční postihy udělené družstvu VV Zvírotice v soutěžním ročníku 2014 do 

termínu podání přihlášek pro rok 2015 tj. termínu konání Konference KNS dne 

31. ledna 2015. Celkem se jedná o částku 1.000 Kč ( z toho 600 Kč za pozdní 

zasílání Zápisů o utkáních 6.,8.,10.kola, viz Zápis č.3/2014 čl.2.1.1 a 2.3 Dále 

pak 200 Kč finanční postih za nezaplacení pokut v určeném termínu, viz Zápis 

č.4/2014 čl.1.1 a nakonec 200 Kč další finanční postih za nezaplacení pokut 

v daném termínu, viz Zápis č.5/2014 čl.1.1  ). 

 

 Družstvo NK Sokol Milín je povinno v souladu se Soutěžním řádem ČNS  

čl. 3.18.g do 7 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zaplatit za převedení soutěže na 

účet KNS 50 % poplatek ve výši 2.500 Kč určené Směrnici pro hospodaření  

( druhá polovina poplatku ve výši 2.500 Kč by měla být uhrazena řídícímu 

orgánu nižší soutěže, v tomto případě ONS Příbram, kde ovšem není registro- 

vaná soutěž ). Po zaplacení poplatku oznámí řídící orgán všem stranám 

převedení soutěží. S ohledem na termín podání přihlášek do soutěží je zaplacení 

tohoto poplatku určeno do dne 31. ledna 2015.  

 

7.2 VYLOUČENÍ DRUŽSTVA 

Na základě nesplnění podmínek pro účast v soutěžích KNS 2015 řídící orgán 

VV KNS rozhodl o vyloučení družstva Dobříše ze všech soutěží řízených 

středočeským KNS. 

Odůvodnění: Výše uvedené družstvo do předepsaného termínu 31.1.2015 

nepodalo řádnou přihlášku a neuhradilo startovné do soutěžního ročníku 2015. 

Dále pak nezaplatilo v předepsaném termínu pokuty udělené v soutěžním 

ročníku 2014, kterých celková výše činila 1.200 Kč ( z toho 800 Kč za pozdní  

zasílání Zápisů o utkáních 3.,7.,8.,13.kola, viz Zápis č.3/2014 čl.2.1.1 a 2.3,  

Zápis č.4/2014 čl. 2.3.  Dále pak 200 Kč finanční postih za nezaplacení pokut  

v určeném termínu, viz Zápis č.4/2014 čl.1.1 a nakonec 200 Kč poslední 

finanční postih za nezaplacení pokut uvedených v Zápise č.5/2014 čl.1.1 ).  

Upozornění: V případě neuhrazení výše uvedených finančních postihů nebude 

družstvu Dobříše umožněno startovat v soutěžích řízených VV KNS 

( kvalifikace o postup do KS, nebo převedení soutěží s družstvem KP/KS ).   

 

 



7.3  OBSAZENÍ SOUTĚŽÍ MUŽŮ 

7.3.1 PŘIHLÁŠKY A STARTOVNÉ DO SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV MUŽŮ  

KP  Přihláška Startovné KS Přihláška Startovné 

Nymburk ano ano Kutná Hora ano ano 

Český Brod B ano ano Čáslav ano ano 

Zaječov ano ano Osnice ano ano 

Šacung B ano ano Slaný B ano ano 

Vavřinec ano ano Zvánovice ano ano 

Přišimasy ano ano Šacung C ano ano 

Chabeřice ano ano Čelákovice C ano ne* 

Milín ano ano        

 

Poznámka*: Po vyloučení družstva Dobříše ze soutěží KNS a potvrzení účasti 

družstva Hlavence ve 2. celostátní lize bylo po jednání Konference v souladu se 

SŘ rozhodnuto o startu družstva Čelákovice C v krajské soutěži 2015. Uvedené 

družstvo s ohledem na tuto skutečnost dostalo výjimku o prodloužení termínu 

pro podání přihlášky a zaplacení startovného do soutěží. Řídící orgán VV KNS 

rozhodl o termínu pro splnění těchto podmínek do 28.2.2015. Ostatní  

závazné termíny pro zasílání předepsané dokumentace a provádění plateb pro 

družstvo Čelákovice C platí v určených termínech (viz bod 7.6.2 tohoto Zápisu). 

Nižší KS bude mít v roce 2015 obsazení v počtu 7 družstev. Žádný  

z oslovených týmů: Sadská, Hořovice, Zaječov B, Osnice C a Kostelec/ 

Konojedy neprojevil zájem přihlásit tuto soutěž. 

Poznámka: Sekretář KNS provede kontrolu zaplacení startovného a dalších 

plateb bankovním převodem ( do stanoveného termínu 31.1.2015 ) u ostatních 

družstev mužů ( do konání Konference KNS, nebyly některé platby ověřené ) 

v nejbližší účetní uzavírce SKO ČUS.  

 
7.3.2 LOSOVÁNÍ ČÍSEL PRO ROZPIS KP A KS DRUŽSTEV MUŽŮ 

Nymburk 4 Kutná Hora 6 

Český Brod B 2 Čáslav 8 

Zaječov 7 Osnice 7 

Šacung B 5 Slaný B 2 

Vavřinec 8 Zvánovice 1 

Přišimasy 6 Šacung C 4 

Chabeřice 1 Čelákovice C 3 

Milín 3  5 

 

7.4 PŘIDĚLENÍ POŘADATELSTVÍ KVALIFIKACE 

Pořadatelem kvalifikace o postup do KS 2016 byl na základě podané žádosti o 

pořadatelství této akce schválen oddíl Jizerní Vtelno ( ONS Ml. Boleslav ). 

Kvalifikace se uskuteční dne 3. října 2016. 

 

 

 



7.5  MLÁDEŽ, PLNĚNÍ POVINNOSTI 

Na základě počtu podaných přihlášek družstev s povinnosti mládeže, pro 

soutěže dorostu i žactva ( pouze 4 + 1 družstva ) rozhodla Konference o 

sloučení soutěží do jedné kategorie, tak jak tomu bylo v soutěžním roce 2014. 

Sloučení obou kategorií není v rozporu s platným SŘ ČNS ( článek 3.1.5f ) a 

zněním platné Směrnice č.2/2013 ČNS. 

Soutěž proběhne turnajovým způsobem následně: Celkem sedm akcí hraných 

v různých termínech ve složení 3x turnaj trojic z toho 1x KP trojic, 3x turnaj 

dvojic z toho 1x KP dvojic a 1x turnaj jednotlivců. Přehled přihlášených 

družstev a přidělení pořadatelství mládežnických viz tabulky níže v tomto bodě 

Zápisu. Body budou započteny ze všech turnajů. Pro přihlášená družstva s 

povinností je předepsaná účast mládeže minimálně na pěti akcích z celkového 

počtu sedmi vyhlášených turnajů v Rozpisu KNS. U ligových družstev stojí 

důkazné břemeno splnění všeobecné povinnosti článku 3.1.5 f výhradně na 

straně těchto družstev! Při celkovém počtu účastí družstva mládeže na turnajích 

nižším než 5 je ligové družstvo mužů ( VV ČNS ) a krajské družstvo mládeže  

( VV KNS ) ze soutěže  vyloučeno!  

Poznámka:  Registrační průkazky se budou v roce 2015 vyhotovovat pouze pro 

žáky, kteří tento průkaz nemají. 

 
7.5.1 PŘEHLED PODANÝCH PŘIHLÁŠEK DO SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE 

ŽÁCI povinnost DOROST povinnost 

Mn. Hradiště ano Slaný ano 

Hlavenec ano Plazy ne 

Osnice ano Vrdy ne 

Šacung ano Šacung ne 

Český Brod ne Český Brod ne 

Čelákovice ne Čelákovice ne 

Vrdy ne Osnice ne 

 
7.5.2 PŘIDĚLENÍ POŘADATELSTVÍ MLÁDEŽNICKÝCH AKCÍ 2015 

DOROST + ŽÁCI Pořadatel 

KP3 ( 3.5. ) Memoriál J. Krále Plazy 
KP2 (17.5. ) Memoriál M. Potůčka Vrdy 
T3 ( 31.5. ) Memoriál P. Kočiše Osnice 
T3 ( 28.6. ) Český Brod 
T2 ( 21.6. ) Čelákovice 
T2 ( 13.9. ) Šacung 
T1 ( 20.9. ) Český Brod 

 

Poznámka: Pořadatelé turnajů/ přeborů dvojic a turnajů jednotlivců musí mít  

k dispozici minimálně dva kurty s ohledem na organizační zvládnutí akce, pro 

případ možného většího počtu přihlášených družstev.  
 



7.5.3 MOTIVAČNÍ PROGRAM MLÁDEŽE 2015 

V motivačním programu z předešlých let zůstává odměna sport. materiálem, pro 

nejlepší tři družstva mládeže. To samé pro družstva, která splnila účast na šesti 

ze sedmi vyhlášených akcí. I nadále budou propláceny cestovní náhrady ve výši 

100 % a náhrady pořadatelům za případnou menší účast než 5 družstev/ 

jednotlivců na akci. Vše na základě hodnocení a doporučení KM ( Komise 

mládeže ). Navíc byly schváleny nově navrhované změny uvedené v bodu 5.7 

tohoto Zápisu. Po jednání Konference bylo rozděleno pořadatelům přeborů a 

turnajů mládeže celkem 68 ks medailí s nohejbalovým emblémem a stuhou. 

Rovněž stejný počet diplomů s nohejbalovým motivem a znakem KNS. Do 

užívání byl dán nový putovní pohár Memoriál Pavla Kočiše. Navíc pořadatelé 

přeborů dvojic, trojic a uvedeného Memoriálu obdrželi tři trofeje, které zůstanou 

vítězům těchto akcí.  

 

7.6 OSTATNÍ POKYNY K SOUTĚŽÍM 2015 
7.6.1 ZASÍLÁNÍ PŘEDEPSANÉ DOKUMENTACE A PROVÁDĚNÍ PLATEB 

o Zasílání přihlášek družstev mužů a mládeže, změny údajů ( adresy, tel.  

čísla, email. adresy apod. ) vedoucích těchto družstev, nově platných 

registračních karet oddílů/klubů  a změny účtů oddílů na doručovací adresu 

sekretáře svazu: p. Ing. Peter Rackovský, Žitenická 1535, Čáslav, 286 01, nebo 

v elektronické podobě na emailovou adresu: rackovskypeter@seznam.cz, tel.: 

776245430. 

  

o Zasílání Zápisů o utkáních KP a KS družstev mužů a ostatní dokumentace  

Seznamu/ Soupisu, pro tvorbu elektronických soupisek, fotek pro tisk nových 

průkazek ( pouze žáci ), žádosti změny specifikace utkání, vše elektronicky na 

email řídícího orgánu STK: nohejbalslany@seznam.cz , tel.777264194   

 

o Zasílání kopií Zápisů o utkáních KP a KS družstev mužů a kopií 

Seznamu/ Soupisu, pro tvorbu elektronických soupisek a vedení statistických 

údajů. Dále pak zasílání informací/ článků k propagaci středočeského nohejbalu 

na email Komise rozvoje a propagace KNS: potok@seznam.cz Adresa: p. Jiří 

Potočník, K zeleným domkům 35, Praha 4 – Kunratice, 148 00, tel.: 725037709.  

Adresa stránek KNS: www.stredoceskynohejbal.cz  

 

Poznámka: Seznam/Soupis bude obsahovat jména a příjmení hráčů/  

funkcionářů, čísla registrací ( číslo uvedené na hráčské kartě – stránky webu 

ČNS ), datum narození  a výše částky licenčního poplatku dle věkové kategorie.  

Celková výše licenčních poplatků musí korespondovat s počtem členů družstva  

uvedených na Seznamu/Soupisu. Jako tiskopis pro tento Seznam/ Soupis může  

posloužit tiskopis soupisky družstva. Vzor viz stránky KNS. 
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o Zasílání dokumentace z mládežnických akcí ( přeborů/ turnajů ) tj.  

výsledkových listin, vyúčtování cestovních náhrad a zasílání dokumentace/ 

informací ohledně získání nových licencí/ prodloužení licencí rozhodčího a 

trenéra elektronicky na email předsedy Komise mládeže:  

miloslav.vach@centrum.cz, nebo na adresu: p. Miloslav Vach, Okružní 677, 

Uhlířské Janovice, 285 04, tel.: 775557882. 

 

o Provádění plateb na účet KNS: 157135237/0600, Konstantní symbol:  

0379, Variabilní symbol šestimístní začínající číslem 26. Postupy pro provádění 

finančních transakcí a platné čísla účtů oddílů viz Příloha č.8 tohoto Zápisu. Vše 

bude rovněž k dispozici ke stažení na stránkách: www.stredoceskynohejbal.cz 

 
7.6.2 ZÁVAZNÉ TERMÍNY PRO ZASÍLÁNÍ PŘEDEPSANÉ DOKUMENTACE A 
PROVÁDĚNÍ PLATEB                    Do termínu  

Zaslání řádných přihlášek do soutěží družstev mužů a mládeže  31.1.2015 

Zaplacení startovného do soutěží družstev  mužů ( 300 Kč )   31.1.2015 

Zaslání žádosti o převedení soutěže 2015     31.12.2014 

( 30 kalendářních dní před termínem určeným pro podání přihlášek a zaplacení 

poplatku za převedení do 7 dnů od kladného rozhodnutí řídícího orgánu) 

Zaplacení kauce za vykoupení mládeže (KP 5.000 Kč/KS 3.000 Kč) 28.2.2015 

Nově zaplacení finanční jistiny družstva ( 500 Kč ) pro rok 2015  31.3.2015 

Zaslání Seznamů/Soupisů družstev mužů a mládeže    31.3.2015 

Zaplacení licenčních poplatků pro rok 2015      31.3.2015 

Zaplacení poplatku za vykoupení rozhodčích ( min.1 rozhodčí )  31.3.2015 

Změna specifikace utkání bez poplatku ( po termínu s poplatkem )  31.3.2015 

Zaslání rozpisů soutěží mužů a mládeže KNS na ČNS    31.3.2015 

Zaslání rozpisů soutěží ( Zpravodaj 2015, nových registračních  

průkazů žáků …) oddílům KNS, svazům      4.4.2015 

Zaslání rozpisů soutěží jednotlivých RNS/ONS na KNS    15.4.2015 

Nahlášení předběžných přihlášek ONS na kvalifikaci o KS   31.8.2015 

Podání přihlášek účastníků kvalifikace o KS 2016     20.9.2015 

1.Přestupní termín          31.1.2015 

2.Přestupní termín          31.7.2015 

Možné ukončení hostování        30.6.2015 

Zaslání výsledků soutěží jednotlivých ONS sekretáři KNS  31.10.2015 

Zaslání výsledků soutěží a dotazník KNS na ČNS    31.10.2015 

Zaslání řádných přihlášek do soutěží družstev 2016   31.1.2016 

Zaplacení startovného do soutěží družstev  mužů     31.1.2016 

Zaslání žádosti o převedení soutěže  2016     31.12.2015 

 

7.7 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ KNS 2015 

Soutěže družstev mužů budou zahájeny svým 1. kolem dne 18. dubna 2015 a 

ukončeny posledním 14. kolem dne 12. září 2015. Letní přestávka bude zahájena 

mailto:miloslav.vach@centrum.cz
http://www.stredoceskynohejbal.cz/


po odehraném 11.kole ( 27.6.) a skončí dne 29.8.2015 kdy odstartuje podzimní 

část 12. kolem. Kvalifikace o postup do KS se uskuteční dne 3. října 2015. 

Pořadatelem kvalifikačních bojů bude oddíl Jizerní Vtelno ( ONS Ml.Boleslav ). 

STK zohlední v rozpisu soutěží u nahlášených družstev pozdější začátky 

domácích utkání od 10.00 hod. ( Zaječov, Nymburk, Čáslav ). Rovněž bude 

přihlédnuto v rozpisu soutěží na rozlosování soutěží řízených ČNS. Soutěže 

mládeže svým rozpisem splňují všechny požadavky ze strany ČNS ( SŘ a 

Směrnice č.2/2013 ). Upozornění: Důkazné břemeno splnění všeobecné 

povinnosti článku 3.1.5 f stojí u ligových družstev výhradně na straně 

těchto družstev! 

 

                                 TERMÍNOVÝ  KALENDÁŘ KNS 2015   
DEN DATUM MUŽI MLÁDEŽ   ( DOROST + ŽÁCI ) ČNS 

sobota 31.1. Konference středočeského KNS - Osnice 

neděle 8.3. VH ČNS - Nymburk 

sobota 18.4. 1.kolo 
  
  

 

neděle 19.4.   
 

sobota 25.4. 2.kolo  
 

neděle 26.4.  
 

 

pátek 1.5. Náhradní termín 
 

 

sobota 2.5. 3.kolo  
 

neděle 3.5.  KP 3 Plazy  
 

pátek 8.5.  
 

 

sobota 9.5.  4.kolo   
 

neděle 10.5.  
 

 

sobota 16.5.  5.kolo   
 

neděle 17.5.  KP 2 Vrdy  
 

sobota 23.5.  6.kolo   
 

neděle 24.5.   
 

sobota 30.5.  7.kolo   
 

neděle 31.5.  T 3 Osnice 
 

sobota 6.6.  8.kolo   
MČR 2 D 

neděle 7.6.   
MČR 3 D 

sobota 13.6. 9.kolo   
 

neděle 14.6.  14.-19.6. LODM Plzeňský kraj 
 

sobota 20.6. 10.kolo   
 



neděle 21.6.  T 2 Čelákovice 
 

sobota 27.6. 11.kolo  
 

neděle 28.6.  T 3 Český Brod 
 

sobota 29.8. 12.kolo  
 

neděle 30.8.   
 

sobota 5.9. 13.kolo  
MČR 2 SŽ 

neděle 6.9.   
MČR 3 SŽ 

sobota 12.9. 14.kolo  
 

neděle 13.9.  T 2 Šacung Benešov 
 

sobota 19.9. Náhradní termín  
 

neděle 20.9.  T 1 Český Brod  
 

sobota 3.10. 
Kvalifikace o KS 2016 – 
ONS MB-Jizerní Vtelno  

 

 
7.8 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ ČNS 2015 

MČR 2 D   6.6.2015  ( přihlášky do 22.5. ) 

MČR 3 D   7.6.2015  ( přihlášky do 22.5. ) 

MČR 1 D   24.10.2015  ( přihlášky do 9.10. ) 

MČR 2 St.Ž.  5.9.2015  ( přihlášky do 21.8. ) 

MČR 3 St.Ž.  6.9.2015  ( přihlášky do 21.8. ) 

MČR 1 St.Ž.  17.10.2015  ( přihlášky do 2.10. ) 

MČR 2 Ml.Ž.  31.10.2015  ( přihlášky do 17.10. ) 

MČR 3 Ml.Ž.  1.11.2015  ( přihlášky do 17.10. ) 

MČR 1 Ml.Ž.  10.10.2015  ( přihlášky do 25.9. ) 

LODM ( Plzeňský kraj ) 14.6. - 19.6.2015 

 

Závěrečný diskusní blok: K soutěžím 2015. 

o p. Ziegler ( ONS Benešov ): K termínu konání kvalifikace KS.  

„ Posunutí termínu konání kvalifikace o jeden týden dopředu tj. 26.9.“. 

o p. Rackovský ( VV KNS ): Faktická k příspěvku p. Zieglera. 

„ S ohledem na krátký čas pro přípravu ( některé ONS končí soutěže posledním 

kolem v termínu 19.9. ), není možné organizačně zvládnout tuto akci dříve “. 

o p. Maršálek ( Šacung ): K publikaci o nohejbalu na osadách. 

„ Podal informace o vydání Publikace pravděpodobně v březnu 2015, kdy 1.díl 

zahrnuje cca 130 osad a navazuje na knihu o trampingu. Náklad 1.500 ks. 

Připravovaný 2.díl bude vydán někdy v roce 2017“.   

 

 

 

 

 



8. RŮZNÉ 
8.1 DOKUMENTY 2015 

Zpravodaj KNS 2015, kontrola provádění plateb družstev a přehled  

neoprávněných plateb a zajištění jejích navrácení družstvům připraví sekretář. 

Rozpis s rozlosováním družstev mužů, kontrola soupisek, vyhotovení nových 

registračních průkazek pro žáky připraví STK. Rozpisy s termínovou listinou 

soutěží mládeže připraví Komise mládeže. Vše výše uvedené bude zasláno  

oddílům, svazům, sekretáři KNS, SKO ČUS po jednání VV KNS ( 2.4.2015 ) 

nejpozději 14 dnů před zahájením soutěží do 4.4.2015. 
 

8.2 PŘEHLED PŘESTUPŮ STŘEDOČESKÝCH HRÁČŮ ( ČNS ) 

     Mateřský oddíl Nový oddíl 

Weissgӓrber Josef   Neratovice  Hlavenec   

Vrtiška Michal   Jizerní Vtelno Hlavenec 

Štěpař Ladislav   Šacung  Český Brod 

Souček Lukáš   Semily  Čelákovice 

Srba Patrik    Žďár n.S.  Mn. Hradiště 

Bíba Roman    Zvírotice  Milín 

Hassmann Jan   Zvírotice  Milín 

Tylich Hynek   Zvírotice  Milín 

Kyrian David   Šacung  Milín 

Čachotský Rostislav  Církvice  Český Brod 

Laczko Josef   Církvice  Český Brod 

Palička Jan    Jenštejn  Šacung 

Nový Roman   Krč   Benešov 

Polák Pavel    Úvaly   Přišimasy 

Klimo Jan    Plazy   Semčice  neschválen* 

* Hrazena částka nekorespondovala s předepsanou výši. 
 

8.3 VALNÁ HROMADA ČNS  

Dne 8.3.2015 se v Nymburce ( sportovní centrum ) uskuteční VH ČNS.  

Nominace delegátů ( tři mandáty ) za středočeský KNS: p. Peter Rackovský  

( předseda KNS ), p. Vladimír Janšta ( Nymburk ). Třetí delegát bude doplněn 

později. Všechny nominace delegátů za KNS budou zaslány na sekretariát ČNS. 

  
8.4 TERMÍNY JEDNÁNÍ VV KNS 2015  

1.jednání VV  Osnice 8.1.2015   15.00 hod. 

2.jednání VV  Osnice 2.4.2015    15.00 hod 

3.jednání VV  Osnice červen 2015   15.00 hod. 

4.jednání VV  Osnice září 2015   15.00 hod.  

5.jednání VV  Osnice listopad 2015   15.00 hod. 

1.jednání VV 2016 Osnice leden 2016   15.00 hod. 

Konference KNS   Osnice konec ledna 2016  10.00 hod  

  



9. USNESENÍ KONFERENCE KNS 2015 

Usnesení Konference jako samostatná Příloha č.10 tohoto Zápisu. Usnesení ve 

svých bodech zahrnuje vše projednané na Konferenci KNS ( Ověřovatel ). 

Hlasování: 

Poznámka: Před hlasováním se snížil počet delegátů na 20.  

Výsledek hlasování 20 – 0 – 0. Delegáti schválili usnesení ve všech bodech. 

 

10. ZÁVĚR KONFERENCE KNS  
Předseda KNS a moderátor p. Peter Rackovský závěrečním slovem poděkoval 

všem přítomným za účast na jednání a oficiálně Konferenci ukončil. 

 
 

 

 

 

 

 

 


