
                    Zápis z jednání Konference  
     středočeského KNS 

                      konané dne 28.ledna 2012 v Osnici

Přítomni: 27 delegátů z toho 4 členové VV KNS, 6 zástupců RNS/ONS, 
16 zástupců oddílů/klubů, 1 zástupce DR s hlasem poradním. Celkem: 72 %.
Omluveni: ONS Nymburk, oddíly Hlavenec, Dobříš a Vlašim.
Neomluveni: zástupci ONS Příbram, oddíly Úvaly, Církvice a Stratov. 
Hosté: p.Vild ( Neratovice ), p.Ruman ( Přišimasy ), p.Potočník ( Osnice ). 
Jednání se účastní více jak 1/3 delegátů, Konference  je usnášeníschopná.

1. Zahájení Konference
Předseda KNS p. Rackovský převzal roli moderátora a přivítal všechny 

přítomné delegáty. Zápisem pověřil p. Beránka a p.Viedemanna. 

2. Zprávy VV KNS
Postupně byly přečteny všechny Zprávy VV KNS za rok 2011 ( viz Přílohy 

č.1 až 4 tohoto Zápisu ). 
Příloha č.1: Zpráva o činnosti VV KNS a zpráva Komise rozhodčích.
Příloha č.2: Zpráva STK.
Příloha č.3: Zpráva Komise mládeže.
Příloha č.4: Zpráva o hospodaření svazu.
Na závěr pak byla přednesena Zpráva revizní Komise, která neshledala v roce 
2011 nedostatky v hospodaření svazu.

Diskusní blok č.1 k předneseným Zprávám:
 p.Maršálek ( Šacung ): Připomínka ke Zprávě Komise mládeže, kde 

upozornil na závěry Valné hromady ČNS v Rozpisu dlouhodobých soutěží ČNS 
pro rok 2012. Konkrétně jde o splnění podmínky mládeže pro ligová družstva 
středočeského  kraje,  kde  tyto  družstva  mládeže  musí  mít  možnost  vybrat  si 
z celkového počtu sedmi pořádaných turnajů daných Rozpisem a jejích účast 
musí být minimálně na pěti akcích.  

VV: Omluva za přehlédnutí této skutečnosti, která bude vyřešena ještě na 
této Konferenci. Rozpis akcí mládeže KNS na rok 2012 bude splňovat všechny 
podmínky dané Rozpisem ČNS. Bohužel v některých případech to bude mít za 
následek slabou účast na některých mládežnických akcích. 

 p.Sládek ( Čelákovice ): S ohledem na náročnost v termínech pro pořádaní 
mládežnických akcí ( celkem 14 termínů ) nabídl možnost sloučení turnajů 
(  trojic,  nebo dvojic  )  dorostu i  žáků do jednoho společného data.  Následně 
okamžitá reakce p.Pössnickera ( Č.Brod ) o zajištění stejné akce v Č.Brodě.



VV: Podal dotaz na zástupce oddílů, kteří mají přihlášených víc kategorií 
( dorost, žáci, nebo ženy ) bez připomínek těchto oddílů. Jelikož toto sloučení 
není v rozporu s požadavky Rozpisu dlouhodobých soutěží ČNS ( neslučují se 
akce jedné kategorie ) a návrh je přínosem hlavně pro vedoucí mládežnických 
družstev  (  celkem ušetřeny tři  termíny  ),  bude vše  řešeno  v Rozpisu  soutěží 
mládeže pro rok 2012. Slučovat se budou dva turnaje trojic žáků a dorostu 
( pořadatelé Čelákovice a Č.Brod ) a jedna akce jednotlivců ( pořadatelství Vrdů 
bylo určeno později  ).  Podmínkou  pro pořadatelé  těchto akcí  je  zabezpečení 
min. počtu dvou hřišť.

3. Předání ocenění za rok 2011
VV KNS předal nejlepším družstvům mužů i mládeže poháry, diplomy a 

míče.  Navíc  byla  odměněna  sportovním materiálem (  míče  )  družstva,  která 
splnila  stoprocentní  účast  svých  mládežnických  týmů  na  akcích  kraje.  Za 
nepřítomné družstvo Stratova přebral Pohár a dva míče p.Janšta ( Nymburk ), 
který vše předá vedoucímu výše uvedeného družstva. 
Poznámka: Oddíl Stratova vlastní  putovní pohár (Memoriál  J.Krále),  který je 
povinen předat do 13.5.2012 pořadateli KP3 starších žáků oddílu Šacung.

4. Řízení soutěží 2012
VV seznámil o následujících chystaných změnách:
a) Korespondence

 Pro spolehlivé vedení korespondence formou elektronické pošty KNS vs. 
oddíly/svazy, je nutné nahlášení certifikovaných a tím správných adres všech 
družstev, včetně nových zástupců KNS. Stejné platí pro čísla účtů družstev 
k vedení finančních transakcí. Přehled čísel účtů oddílů viz. Příloha č.7 Zápisu.
Poznámka: Zpravodaj 2012 bude v tištěné podobě zaslán všem oddílům i 
ligovým a svazům ( včetně ČNS ). Spolu se Zpravodajem obdrží družstva, která 
splnila podmínky k účasti v soutěžích 2012 potvrzené soupisky družstev mužů i 
mládeže ( pokud mládež startuje ), nové registrační průkazy ( pouze v kategorii 
žáků ). Další informace o řízení soutěží formou Zápisů z jednání VV KNS 
budou zasílány oddílům a svazům pouze elektronicky a k dispozici budou 
rovněž na stránkách KNS ( stredoceskynohejbal ) včetně aktualizovaných 
soupisek.

b) Licence
 Hráčům budou uděleny registrace po zaplacení předepsaných licenčních 

poplatků.  Přehled  platných  licencí  bude  uveřejňován  s uvedením  data 
aktualizace  na  internetových  stránkách  KNS.  Registrační  průkazky  se  budou 
vydávat pouze v žákovské kategorii, pro nové hráče, kteří tento průkaz nemají. 
Registrační průkazky v kategorii mužů a dorostu se již nově tisknout a vydávat 
nebudou, ale registrační čísla zůstanou v platnosti a všem nově zaregistrovaným 
hráčům  bude  řídícím  orgánem  soutěží  vydané  číslo  hráčské  registrace  s 



následním  uvedením  na  soupiskách  družstev  v  příslušné  kolonce.  Výše 
licenčních poplatků zůstává stejná jako v roce 2011.

c)  Závazné termíny pro zaslání předepsané dokumentace a zaplacení finančních 
pohledávek
Jednotlivé  termíny  jsou  závazné  pro  všechny  vedoucí  družstev/svazů.  Při 
nedodržení těchto termínů bude všem provinilým družstvům KP a KS udělen 
finanční  postih  (  viz.  Pokuty,  Zpravodaj  2011  a  nově  2012  )  a  následně  i 
pozastavená jejích soutěžní činnost. Pro vedení finančních transakcí použít číslo 
účtu  KNS  (  SKS  ):  157135237/0600,  Konstantní  symbol:  0379,  Variabilní 
symbol: 26. 
Důležité upozornění k zasílání předepsané dokumentace!

 Zasílání přihlášek družstev mužů a mládeže, změny vedoucích těchto 
družstev,  předběžných  přihlášek  a  přihlášek  do  kvalifikace,  Rozpisů  soutěží 
RNS/ONS  a změny účtů oddílů na doručovací adresu sekretáře svazu: p. Pavel 
Kočiš, Osnice, Hlavní 70, Jesenice u Prahy, 252 42, nebo v elektronické podobě 
na emailovou adresu: kocis1@seznam.cz 

 Zasílání ostatní dokumentace tj. všech soupisek družstev, fotek pro tisk 
nových registračních průkazek ( pouze žáci ), formuláře hostování hráčů, změny 
specifikace utkání.. elektronicky na email STK: nohejbalslany@seznam.cz  ,   nebo 
na adresu: p.Jiří Beránek, Mánesova 1491, Slaný, 274 01.

 Zasílání dokumentace a informací ohledně získání nových licencí/ 
prodloužení  licencí  rozhodčího  a  trenéra  elektronicky  na  email  Komise 
rozhodčích  a  trenérů:  rackovskypeter@seznam.cz,  nebo  adresu:  p.Peter 
Rackovský, Žitenická 1535, Čáslav, 286 01.

Zaslání řádných přihlášek do soutěží družstev 28.1.2012
Zaplacení startovného do soutěží družstev     28.1.2012
Zaslání soupisek družstev mužů a mládeže             27.2.2012
Zaplacení licenčních poplatků pro rok 2012 27.2.2012
Zaplacení poplatku za převedení soutěže 28.1.2012
Zaplacení kauce vykoupení družstva mládeže ( 5.000 Kč ) 27.2.2012
Zaplacení poplatku za vykoupení rozhodčích ( 500 Kč, min. 2 rozhodčí  ) 31.3.2012
Zaslání rozpisů soutěží ( Zpravodaj 2012, všech soupisek družstev, nových reg.
průkazek žáků …) oddílům KNS, svazům 26.3.2012
Zaslání rozpisů soutěží jednotlivých RNS/ONS 31.3.2012
Nahlášení předběžných přihlášek ONS na kvalifikaci o KS 31.8.2012
Podání přihlášek účastníků kvalifikace o KS 2013 17.9.2012
Přestupní termín 31.1.2012
Přestupní termín 31.7.2012
Možné ukončení hostování 30.6.2012
Ukončení hostování 31.12.2012
Zaslání výsledků soutěží jednotlivých ONS sekretáři KNS 31.10.2012
Zaslání výsledků soutěží KNS na ČNS 15.11.2012
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d) Postup a sestup v     soutěžích mužů  
S ohledem na skutečnost velkého počtu zástupců kraje v 2.lize ( Plazy, Zaječov,
Čelákovice „B“, Mn.Hradiště )  je pro kvalifikační boje o účast  v KS hrozba 
většího  počtu  účastníků  na  této  akci  z řad  družstev  KS.  Na  základě  těchto 
skutečností STK zpracovala Doplněk k Rozpisu pro postup a sestup v soutěžích 
KNS, viz. Příloha č.6 tohoto Zápisu.
 
Důležité upozornění: 
Na základě Rozpisu  dlouhodobých soutěží  ČNS platných od 1.1.2012,  vydal 
ČNS tyto obecné podmínky pro kvalifikaci o postup do 2.ligy ( viz. dokument 
Rozpis dlouhodobých soutěží ČNS pro rok 2012, bod 4.2 ).
Podmínky:
-  Základní možností zúčastnit se  kvalifikace může mít jen družstvo oddílu, 
které splnilo všeobecnou povinnost účastníků dle SŘ 3.1.5 f. Družstva, která 
využila možnost vyplacení ( vykoupení ) z této povinnosti dle  SŘ 3.1.5 f se 
kvalifikace nemohou zúčastnit!!!   
-  Pro kvalifikaci do 2.ligy se stanovuje kauce ve výši 5.000 Kč s úhradou 
současně s přihláškou do kvalifikace – tato podmínka platí pro všechny 
účastníky kvalifikace, tj. včetně družstev vstupujících do kvalifikace z 2.ligy. 
Kauce bude v případě účasti v kvalifikaci účastníkům vrácena. V případě 
neúčasti nebo kontumaci utkání přihlášeného družstva bude 50% kauce předáno 
pořadateli kvalifikace jako částečná úhrada ztráty související z neúčastí 
družstva, 50% zůstává ČNS.
-  Kvalifikace do 2.ligy se účastní vítězové Krajských přeborů, příp. družstva na 
dalším pořadí účastníci zašlou na ČNS přihlášku ve stanoveném termínu.
-  Kvalifikační skupiny řídí osoby pověřené ČNS náležitostí je platná 
elektronická soupiska družstva předložená rozhodčímu utkání.
-  Místo kvalifikace bude oznámeno účastníkům ve stanoveném termínu a
rozhodčí deleguje Komise rozhodčích ČNS, náklady na rozhodčí hradí ČNS.
-  Pokud družstvo právo na účast v kvalifikaci do vyšší soutěže odmítne nebo 
nesplní podmínky účasti, jeho právo přechází na nejblíže za ním umístěné 
družstvo v této nižší soutěži, nejhůře však na družstvo umístěné do třetího místa. 
Dále bude účast v kvalifikaci nabídnuta družstvům která sestoupila  z 2.ligy. 
Odmítnou-li účast  i tato družstva, nabídku účasti obdrží i výkonnostně 
následující družstva z vybraných KNS (splňující všeobecnou  podmínku dle SŘ 
3.1.5 f ) jejichž zástupci již práva účasti využili. Teprve po vyčerpání uvedených 
možností se omezí  počet družstev v kvalifikaci. 

e) Mládežnické soutěže
 Od roku 2011 již neplatí ( bylo změněno v průběhu loňského roku ), že 

vítězné družstvo žáků má právo účasti na MČR družstev starších žáků, jelikož 
táto soutěž byla nahrazena Pohárem žáků sestávajícím z několika turnajů 
vyhlášených ČNS, který má své pokračování i v letošním roce.



 Od roku 2012 VV rozhodl, že již nebude v soutěži žáků vyhlašovat 
kategorii  mladších  žáků. Bude se  soutěžit  pouze v jedné kategorii. Základem 
tohoto  rozhodnutí  byla  zkušenost  z posledních  let,  která  jasně  dokladovala 
velice slabou účast  právě v této kategorii  žáků ( turnaj 24.4. v Čelákovicích 
pouze žáci Šacungu, turnaj 11.9. ve Stratově pouze žáci Stratova atd. ).

 V soutěžním roce 2012 bude i nadále KNS podporovat mládež tím, že 
bude  proplácet  cestovní  výdaje  ve  výši  100  %.  Motivace  mládežnických 
družstev v odměňování sport. materiálem ( míče ) pouze z prostředků získaných 
na základě vykoupení povinnosti mládeže.

f) Rozhodčí
Zůstává povinnost družstva uvést na své přihlášce/soupisce družstva 
alespoň dva rozhodčí s platnou licencí ČNS. Rozhodčí uvádět s číslem platné 
licence!  Pokud  jsou  nepřesnosti  v registru  rozhodčích  KNS (  někdo  provedl 
školení mimo KNS ), je povinen toto nahlásit neprodleně Komisy rozhodčích a 
trenérů  zastoupenou  p.Petrem  Rackovským,  tel.:  776  245430,  nebo  email: 
rackovskypeter@seznam.cz  .     Zaslat  elektronicky  (  naskenovanou  )  kopii 
vydaného průkazu rozhodčího/trenéra k ověření . Platný registr rozhodčích KNS 
viz. Příloha č.5 toho Zápisu.

Diskusní blok č.2 k předneseným změnám a úpravám v Rozpisech:
 p.Maršálek ( Šacung ): Informoval všechny účastníky o školeních pro

získání/prodloužení  licencí  rozhodčích  připravovaných  jinými  republikovými 
svazy. Jejích termíny a podrobnosti lze nalézt na stránkách ČNS. 

 p.Kaudl ( Plazy ): Směřoval svou připomínku na pořadatelé mládež. akcí, 
kdy  se  konkrétně  setkal  loni  na  turnaji  žáků  pořádaném  v Čelákovicích  se 
situací, kdy akce musela skončit do 13.00 hod., jelikož první oddíl pořadatelů 
odjíždí k mistrovskému odpolednímu utkání. Turnaj se zkrátil a to mělo neblahý 
dopad na sportovní úroveň akce.

VV: Bohužel se táto skutečnost nikde neobjevila ve vyhodnocení konkrétní 
akce zaslané Komisi mládeže ( KM ) a VV KNS nemohl tuto situaci prošetřit. 
Apelace na družstva startující v soutěžích mládeže a to pro případ podobných 
problémů vše zaznamenat a sdělit KM.

 p.Sládek ( Čelákovice ): Reagoval na předcházející připomínku p.Kaudla 
a sdělil,  že přebírá veškerou odpovědnost za pořádání mládežnických turnajů 
v Čelákovicích,  kdy  s ohledem  na  široký  okruh  spolupracovníků  se  nebude 
podobná věc opakovat.
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5. Soutěže 2012
a) Zánik oddílu

 Na základě jednání statutárního orgánu TJ Sokol Vlašim bylo rozhodnuto, 
že oddíl nohejbalu TJ Sokol Vlašim zanikne transformací do oddílu SK Šacung 
Benešov.  Ze  smlouvy  uzavřené  dne  24.1.2012  vyplývá,  že  všechna  práva  a 
závazky zaniklého oddílu TJ Sokol Vlašim vůči ČNS a KNS, zejména právo na 
účast  v soutěžích  v nichž  se  účastnila  družstva  oddílu  přechází  na  oddíl  SK 
Šacung Benešov. Konkrétně se jedná o družstvo SK Šacung Benešov „C“, které 
nahrazuje transformací zaniklé družstvo TJ Sokol Vlašim a bude účastníkem KS 
družstev mužů 2012 a to s ohledem na skutečnost, že „B“ družstvo tohoto oddílu 
již je jistým účastníkem ve vyšším KP družstev mužů. 

 Na základě již dříve schváleného převedení soutěže orgánem ČNS mezi 
družstvy Šacung „B“  (  vyšší  družstvo – 2.liga )  a družstva Zaječov (  nižší 
družstvo – KP 2012 ) a výše uvedených skutečností byla účast v KP družstev 
mužů v roce 2012 nabídnuta družstvu Kostelec n.Č.l./Konojedy ( třetí v pořadí 
KS  2011  ),  které  nabídku  akceptovalo.  Navíc  družstvu  Přišimasy,  jakožto 
v pořadí  druhému  týmu  kvalifikace  o  KS  2012  byla  nabídnuta  účast  v KS 
družstev mužů 2012 a rovněž i tato nabídka byla přijata.  
 
b) Převedení soutěže

 Na základě řádně předložených žádostí a zaplacení předepsaných 
poplatků bylo STK dnem 22.1.2012 schváleno převedení soutěže mezi družstvy 
TJ Církvice „A“ ( vyšší družstvo ) a TJ Slavoj Č.Brod „B“ ( nižší družstvo ).  
Družstvo TJ Slavoj Č.Brod „B“ bude v ročníku 2012 účastníkem KP družstev 
mužů a družstvo TJ Církvice „A“ účastníkem KS družstev mužů.
 

 Na základě řádně předložených žádostí a zaplacení předepsaných 
poplatků bylo STK dnem 22.1.2012 schváleno převedení soutěže mezi družstvy 
TJ Církvice „A“ ( vyšší družstvo ) a Chabeřice Star  ( nižší družstvo ). Družstvo 
Chabeřice Star  bude v ročníku 2012 účastníkem KS družstev mužů a družstvo 
TJ Církvice „A“ účastníkem OP družstev mužů ( ONS Kutná Hora ). 

c) Přihlášky a startovné do soutěží KNS 2012 ( stav ke dni 28.1.2012 )
 KP družstev mužů:          Přihláška Startovné 

Nymburk  ANO 1.000 Kč
Nové Strašecí ANO 1.000 Kč
Šacung „B“  ANO 1.000 Kč
Dobříš   NE     NE
Český Brod „B“ ANO 1.000 Kč
Slaný  ANO 1.000 Kč
Vrdy ANO 1.000 Kč
Kostelec n.Č.l./Konojedy ANO 1.000 Kč



 KP družstev mužů:          Přihláška Startovné 
Vavřinec ANO   800 Kč
Osnice ANO   800 Kč
Neratovice     NE   800 Kč
Úvaly     NE      NE
Šacung „C“ ANO   800 Kč
Hlavenec       NE      NE
Přišimasy ANO   800 Kč
Chabeřice ANO   800 Kč

Rozhodnutí VV KNS k přihláškám do soutěže:
Výše uvedené družstva Dobříše,  Neratovic,  Úval  a  Hlavence,  která nesplnila 
řádné přihlášení v termínu do konání Konference ( 28.1.2012 ) jsou povinna toto 
splnit  nejpozději  do  termínu  30.1.2012! V opačném  případě  bude  všem 
provinilým  družstvům  udělen  finanční  postih  ve  výši  200  Kč  (  viz.  Bod 
3.2.7.Pokuty,  Zpravodaj  2011  )  a  následně  (  další  jednání  VV  KNS  )   i 
pozastavená jejích další soutěžní činnost. Pro vedení finančních transakcí použít 
číslo účtu KNS (SKS): 157135237/0600, Konst. symbol: 0379, Var. symbol: 26. 

d) Losování čísel družstev pro rozlosování soutěží družstev mužů

Slaný 6 Úvaly 7
Nymburk 7 Přišimasy 6
Vrdy 1 Vavřinec 3
Nové Strašecí 3 Neratovice 2
Šacung „B“ 4 Osnice 4
Dobříš 8 Hlavenec 5
Český Brod „B“ 5 Šacung „C“ 1
Kostelec/Konojedy 2 Chabeřice 8

e) Termínový kalendář mužů
Soutěže  družstev  mužů  budou zahájeny svým 1.kolem dne 14.dubna 2012 a 
ukončeny posledním 14.kolem dne 15.září 2012. Kvalifikace o postup do KS se 
uskuteční  dne  6.října  2012.  Pořadatelem kvalifikačních  bojů  byl  určen  ONS 
Benešov. 

f) Rozlosování soutěží družstev mužů
Řídící orgán KNS schválil změnu posunutí začátku domácích utkání na 10.00 
hod. ( původně 09.00 hod. ) družstvům Nymburka, Vrdů a Kostelce/Konojed.
Rovněž  bude  v rozlosování  přihlédnuto  na  skutečnost,  že  oddíl  Šacungu  má 
v dlouhodobých soutěží mužů celkem tři družstva ( „A“ - extraliga, „B“  - KP, 
„C“ – KS ) a k dispozici pouze dvě hřiště. V polovině měsíce února 2012 bude 
k dispozici  rozlosování  družstev  extraligy  a  následně  bude  zástupci  oddílu 
Šacung řešeno s STK KNS ( za oddíl zajistí p.Maršálek ).



g) Soutěže dorostu a žáků
Znění odstavce f) Rozpisu dlouhodobých soutěží ČNS 2012 platnost 1.1.2012:
„Ligová družstva mužů, která nemají zařazená do dlouhodobé ligové soutěže 
družstev dorostu nebo žen svá družstva, mají za povinnost zařadit jedno 
družstvo do dlouhodobé soutěže žen, dorostu nebo žactva pořádané KNS/ONS. 
V případě, že se této soutěže dané  družstvo žen, dorostu nebo žactva nezúčastní,  
nebo ji nedokončí, je družstvo mužů z ligové soutěže  vyloučeno.  Každá soutěž 
hraná turnajově musí  obsahovat minimálně  seriál  7  turnajů hraných 
v různých dnech v tomto minimálním složení : 3 x  turnaj trojic, 3 x turnaj 
dvojic a 1 x turnaj  singlů. Povinná účast družstva žen, dorostu nebo  žactva  
v této soutěži se stanovuje minimálně na 5 turnajů dle  rozpisu vydaného 
příslušným KNS/ONS. Při celkovém počtu účastí družstva žen, dorostu nebo 
žactva na turnajích  nižším než 5 je družstvo ze soutěže  vyloučeno. 
Rozhodnutí VV KNS:
Systém soutěží  mládeže  proběhne turnajovým způsobem.  Celkem sedm akcí 
dorostu i žáků 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. Sloučení 
společně do jednoho termínu pro žáky a dorost proběhne u dvou turnajů trojic a 
jednoho turnaje jednotlivců. Body budou započteny ze všech turnajů.
Pro přihlášená družstva v dlouhodobých krajských soutěžích mužů je povinná 
účast mládeže minimálně na pěti akcích z celkového počtu sedmi vyhlášených 
turnajů Rozpisu KNS a to jak v kategorii dorostu, tak i žáků! 

h) Přihlášky do soutěží mládeže KNS 2012 ( stav ke dni 28.1.2012 )
Přihlášky dorost: 1.Čelákovice     Přihlášky žáci: 1.Šacung

2.Zaječov 2.Český Brod
3.Vrdy 3.Mn.Hradiště
4.Slaný 4.Plazy
5.Chabeřice 5.Nymburk

Poznámka: 6.Čelákovice – nepov.
S ohledem na nepřítomnost zástupců oddílů Hlavence a Stratova na Konferenci, 
může se počet přihlášek změnit.

ch) Přidělené pořadatelství mládežnických turnajů 2012:
ŽÁCI Místo a předběžný termín DOROST Místo a předběžný 

termín
KP3 Šacung ( 13.5. ) KP3 Vrdy ( 27.5. )
KP2 Plazy ( 20.5.) KP2 Chabeřice ( 6.5. )
T3 Český Brod ( 29.4. ) T3 Český Brod ( 29.4. )
T2 Nymburk ( 3.6. ) T2 Slaný ( 10.6. )
T3 Čelákovice ( 17.6. ) T3 Čelákovice ( 17.6. )
T2 Mn.Hradiště-Brodce ( 9.9. ) T2 Čelákovice ( 16.9. )
T1 Vrdy ( 23.9. ) T1 Vrdy ( 23.9. )



Poznámka: Termíny konání mládeže jsou předběžné a může dojít ke změnám. 
Uzavření termínů proběhne na jednání VV KNS ( 7.března 2012 ).

i) Doplnění adresářů družstev a dalších údajů
 Změna vedoucího družstva žáků Šacung Benešov: p.Miroslav Fürbacher, 

email: radfor@centrum.cz, tel.: 724 597320.
 Bankovní spojení oddílu Chabeřice Star, č.ú.: 244642093/0800, email:

zavorkamilan@seznam.cz, tel.: 723 617219
 Doplnění email.adres: vedoucí družstva žáků TJ Plazy: p.Miroslav Kaudl, 

email: kaudl.vtmat@seznam.cz . ONS Benešov email: ons.benesov@tiscali.cz
ONS  Beroun  email:  miroslav.plecity@seznam.cz a  zatím  nepotvrzený  nový 
sekretář ONS Nymburk p.Zdeněk Kreuz, email:  zdenek.kreuz@seznam.cz, tel.: 
603 731111.

j) Předběžný termínový kalendář KNS 2012

                 TERMÍNOVÝ  KALENDÁŘ  2012
DEN DATUM MUŽI ŽÁCI DOROST ČNS

sobota 28.1. Konference středočeského KNS

neděle 11.3.?
3.ročník Středočeského 

poháru trojic - Čelákovice

sobota 14.4. 1.kolo   

neděle 15.4.

sobota 21.4. 2.kolo

neděle 22.4.

sobota 28.4.  3.kolo 

neděle 29.4. T3 Č.Brod T3 Č.Brod

úterý 1.5.

sobota 5.5. 4.kolo

neděle 6.5.  KP2 Chabeřice

úterý 8.5.

sobota 12.5.  5.kolo 

neděle 13.5. KP3 Šacung

sobota 19.5.  6.kolo 

neděle 20.5. KP2 Plazy

sobota 26.5.  7.kolo 

neděle 27.5. KP3 Vrdy

sobota 2.6.  8.kolo 

neděle 3.6. T2 Nymburk

sobota 9.6.  9.kolo 
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neděle 10.6. T2 Slaný

sobota 16.6. 10.kolo 

neděle 17.6. T3 Čelákovice T3 Čelákovice

sobota 23.6. 11.kolo neorganizovat neorganizovat
MČR 2 St.Ž.

neděle 24.6. neorganizovat neorganizovat
MČR 3 St.Ž.

sobota 30.6. Náhradní termín
MČR 2 M

sobota 1.9. 12.kolo  

neděle 2.9.

sobota 8.9. 13.kolo

neděle 9.9.
T2 

Mn.Hradiště/Brodce

sobota 15.9. 14.kolo 

neděle 16.9. T2 Čelákovice

sobota 22.9. Náhradní termín

neděle 23.9. T1 Vrdy T1 Vrdy

sobota 29.9. Náhradní termín

sobota 6.10.
Kvalifikace o KS 2013 
– ONS Benešov

k) Termínový kalendář ČNS 2012
MČR 2 D 5.7.2012 ( přihlášky do 20.6. )
MČR 3 D 6.7.2012 ( přihlášky do 20.6. )
MČR 1 D 18.8.2012 ( přihlášky do 3.8. )
MČR 2 St.Ž. 23.6.2012 ( přihlášky do 6.6. )
MČR 3 St.Ž. 24.6.2012 ( přihlášky do 6.6. )
MČR 1 St.Ž. 21.10.2012 ( přihlášky do 4.10. )
MČR 2 Ml.Ž. 25.8.2012 ( přihlášky do 8.8. )
MČR 3 Ml.Ž. 26.8.2012 ( přihlášky do 8.8. )
MČR 1 Ml.Ž. 14.10.2012 ( přihlášky do 27.9. )

Diskusní blok č.3 k soutěžím 2012 a různé:
 p.Maršálek ( Šacung ): Žádost o změnu hracího dne na nedělní termín 

s ohledem celkového počtu tří družstev v dlouhodobých soutěžích mužů.
 VV: Změna  na  nedělní  termíny  utkání  družstva  Šacungu  není  možná 

s ohledem  na  nabitý  termínový  kalendář  mládeže.  Hracím  dnem  zůstane 
v platnosti  i  pro  rok  2012  sobota.  Samozřejmě,  že  STK KNS zohlední  tuto 
skutečnost  v rozlosování  (  dle  rozlosování  extraligy  )  a  „B“  i  „C“  družstvo 
budou  hrát  svá  domácí  utkání  střídavě  (  příklad  sobota  14.4.  1.kolo:  „B“ 
družstvo doma, „C“ družstvo venku apod. ). Je zde samozřejmě i v neposlední 
řadě možnost Změny specifikace utkání.

 p.Rackovský ( VV KNS ): Poznamenal, že i v letošním roce budou na 



webových  stránkách  stredoceskýnohejbal.cz k dispozici  veškeré  dokumenty 
nezbytné  k řízení  soutěží  kraje,  dále  pak  aktualizované  soupisky  družstev  a 
mládeže. Zároveň požádal oddíly i svazy o zlepšení spolupráce s p.Potočníkem 
( administrátor webových stránek ), kde jednotlivé subjekty kraje mají možnost 
zde zadávat jakékoliv informace a tým prezentovat svůj region. 

 p.Sládek ( Čelákovice ): Žádost o poskytnutí finanční dotace pro již 
tradiční  (  3.ročník  )  středočeského  poháru  trojic  mužů,  který  se  uskuteční 
v Čelákovicích. Termín bude pořadatelem upřesněn. Předběžně 11.3.2012.

VV: Jelikož v obou předcházejících letech byla akce úspěšná a přispěla 
k propagaci  středočeského  nohejbalu,  KNS podpoří  tuto  akci  finanční  dotací 
2.000 Kč ( výše finanční dotace je stejná, jako v minulém roce ).

 p.Maršálek ( Šacung ): Předal před konáním Konference KNS číslo účtu 
na převedení již dříve schválené částky ve výši 5.000 Kč na podporu Publikace 
o nohejbalu na středočeských osadách ( viz Zápis č.4/2011, bod 4a ). Číslo účtu: 
158567744/0300.  Převedení  finančních  prostředků  zajistí  sekretář  KNS 
nejpozději do konání dalšího jednání VV KNS ( 7.3.2012 ). 

 p.Viedemann ( VV KNS ): Oznámil, že v roce 2012 již nebude fungovat 
řídící  orgán  ONS Kladno  a  oddíly  z  tohoto  okresu  budou  soutěžit  vlastním 
turnajovým způsobem, nebo působit v dlouhodobých soutěžích jiného RNS.

 p.Rackovský ( VV KNS ): Oznámil datum konání VH ČNS a to dne 
4.3.2012 od 10.00 hod. v Praze – hala TJ Pankrác. Případní zájemci na delegáty
středočeského KNS se mohou přihlásit do 15.února 2012. Max. počet delegátů 
za KNS jsou tři. Kontakt: 776 245430, nebo email: rackovskypeter@seznam.cz 
Zatím zájem potvrdil p.Jiří Sládek ( Čelákovice ). Při nezájmu dalších delegátů 
za VV KNS předběžně jeho předseda p.Peter Rackovský.

6. Závěr
 Předseda KNS p. Rackovský poděkoval všem delegátům za účast.  
 Další termín jednání VV KNS dne 7.března 2012 od 15.00.hod. v Osnici.

 Použité Přílohy k Zápisu z Konference středočeského KNS: 
Příloha č.1: Zpráva o činnosti VV KNS a zpráva Komise rozhodčích
Příloha č.2: Zpráva STK
Příloha č.3: Zpráva Komise mládeže
Příloha č.4: Zpráva o hospodaření svazu
Příloha č.5: Seznam platných licencí rozhodčích v družstvech KNS
Příloha č.6: Doplněk k Rozpisu postupu a sestupu v soutěžích  KNS
Příloha č.7: Seznam platných čísel účtů družstev/oddílů KNS

V Osnici dne 28.ledna 2012 zapsal Ing.Peter Rackovský

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