
Zápis č.2/2016 z jednání    

   Výkonného výboru  

   středočeského KNS  
                 konaného dne 11. dubna 2016 v Osnici 

 

Přítomni: p. Rackovský Peter, p. Beránek Jiří, p. Miloslav Vach ( 60 % ). 

Omluveni: p. Michal Němec a Jiří Potočník    

Dozorčí rada: p. Kočiš Petr.  Hosté: 0 

Jednání se účastní nadpoloviční většina členů VV, VV je usnášeníschopný. 
  

Program jednání: 

1. Splnění úkolů z Konference KNS 

2. Soutěžní ročník 2016 

3. Různé 

 

Přílohy Zápisu: 

Příloha č.1:   Zápis z Konference ČNS 2016  

Příloha č.2:   Středočeský pohár/přebor - podmínky  
  

1.  SPLNĚNÍ ÚKOLŮ Z KONFERENCE KNS – ROZHODNUTÍ VV KNS 

1.1  Putovní poháry 

Bohužel žádný ze třech putovních pohárů ( Memoriály žáků ) nebyl fyzicky 

vrácen, pro předání pořadatelům těchto mládežnických akcí v roce 2016. Dva 

poháry jsou pravděpodobně v držení oddílu Plazy, který se Konference 

nezúčastnil a ze všech soutěží KNS se odhlásil. Třetí pohár má oddíl Osnice  

( pořadatel memoriálu trojic Pavla Kočiše ). 
  

1.2  Rozhodčí 

VV KNS připraví do dalšího jednání ( 06/2016 ) podklady pro seminář 

rozhodčích k získání licence D. Toto školení proběhne po skončení soutěží 2016 

s účasti lektora ČNS.  Letos byla povinnost rozhodčích dočasně zrušena, ale  

v příštím roce 2017 pro družstva KNS opět zavedena.  
 

1.3  Dokumentace 

Sekretář KNS a Komise mládeže zajistí zaslání ( elektronicky ) Rozpisů soutěží 

mužů i mládeže pro rok 2016 na adresu sekretáře ČNS ( zajistí sekretář KNS ) a 

předsedovi Komise mládeže ČNS ( zajistí KM KNS ) v termínu do 15.4.2016. 
 

1.4  Konference ČNS 

Dne 6.3.2016 se v Nymburce ( sportovní centrum ) uskutečnila Konference 

ČNS. Středočeský KNS na tomto jednání zastupoval předseda p. Peter  

Rackovský ( předseda KNS ). Zápis z Konference viz Příloha č.1 tohoto Zápisu. 



2. SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2016 – ROZHODNUTÍ VV KNS 

 

SOUTĚŽE MUŽŮ 

2.1  Splnění podmínek 

Družstvo Čelákovice C zatím nemá dořešený soupis a platby licenčních 

poplatků hráčů. Ostatní družstva splnila podmínky ( přihlášky, startovné, 

vykoupení povinnosti mládeže, soupisy a licenční poplatky, jistiny klubů ), pro 

účast v dlouhodobých soutěžích KNS 2016. 

Poznámka: Některá družstva nezasílala potvrzení o provedených platbách na 

předepsanou adresu/ email: rackovskypeter@seznam.cz  Tím se zbytečně 

zdrželo vyřízení nezbytných záležitostí právě těchto družstev. Sekretář KNS 

ještě jednou apeluje na kluby k zasílání potvrzení prováděných plateb na výše 

uvedenou adresu! 

 

2.2  Oprava v Rozpisu - rozlosování 

V Rozpisu KP družstev mužů skupina B vydaném STK KNS došlo k chybě 

v pořadatelství utkání 7. kola. Utkání č. 19 se uskuteční v Kutné Hoře a ne  

v Čelákovicích. Opravený Rozpis: Kutná Hora – Čelákovice. 

 

2.3  Vrácení – převedení plateb 

V několika níže uvedených případech došlo k přeplatkům, nebo nesprávně 

adresovaným platbám na účet KNS. VV KNS na svém jednání rozhodl o 

vrácení/ převedení těchto financí oddílů nejpozději do termínu 31.5.2016.  

 

Vrdy  100 Kč  - přeplatek licenčních poplatků hráčů.  

 

Čelákovice  300 Kč  - nesprávně adresována platba za oznámení hostování  

      hráčů na účet KNS, místo ČNS. Zatím v řešení ( klub má     

      nesrovnalosti s licenčními poplatky ) 

  

Šacung         300 Kč - přeplatek jistiny družstva převeden do položky startovné  

 

 

SOUTĚŽE MLÁDEŽE 

 

2.4  Splnění podmínek 

Družstva, která startují v celostátní dorostenecké lize ( BDL ) mají hráče 

uzamčeny u ČNS. Ostatní hráči družstev mládeže ( mimo BDL ) provedou 

licencování přes KNS ( soupis + poplatky ). Družstvo Osnice nemá uzamčené 

dva později dopsané hráče ( licenční poplatky ). Ostatní družstva splnila 

podmínky ( přihlášky, soupisy a licenční poplatky, jistiny klubů ), pro účast 

v soutěžích KNS 2016. 

 

mailto:rackovskypeter@seznam.cz


2.5  Systém soutěže mládeže 

S ohledem na sloučení soutěží družstev žáků a dorostu do jedné společné 

kategorie ( rozhodnutí Konference KNS ) řídící orgán KNS rozhodl: 

 Družstvo včetně náhradníků v sestavě nad 15 let věku bude startovat  

jako dorostenecké družstvo a tím budou pro něj platit dva dopady míče.  

 Družstvo včetně náhradníků v sestavě 15 let a mladší bude startovat  

jako žákovské družstvo a tím budou pro něj platit tři dopady míče.  

 Družstva včetně náhradníků smíšená z hráčů v sestavě nad i do 15 let  

věku budou startovat jako dorostenecká družstva a tím budou pro ně platit dva 

dopady míče.  

 V soutěži jednotlivců bude platit pro hráče nad 15 let jeden dopad míče  

a hráči do 15 let věku a mladší dva dopady míče.  

 Výška sítě na akcích mládeže bude jednotná tj. 110 cm ( +/- 2 cm ). 

Poznámka: V případě dostatečného počtu družstev žáků i dorostu doporučuje  

řídící orgán KNS odehrát přebor/ turnaj samostatně v obou kategoriích.  

 

2.6  Žákovské průkazky 

Nové průkazky pro hráče mladší 15 let ( zajistí STK KNS ) budou zaslány těmto 

družstvům mládeže v dostatečném předstihu před začátkem soutěží. 

 

3.  RŮZNÉ 

3.1  Sekretář KNS 

Na základě usnesení VH KNS ( 2.2.2013 ) byl ustanoven do funkce sekretáře 

Ing. Peter Rackovský. Jmenovanému náleží v roce 2016 stejná výše odměny 

jako v roce 2015 a to ve výši 6.000 Kč hrubého za funkční období  leden – 

prosinec 2016. Po zdanění ( 15 % ) bude částka 5.100 Kč vyplacena z finančních 

prostředků KNS ve dvou splátkách a to následovně: první odměna ve výši 2.550 

Kč do 30.6.2016 a druhá odměna ve výši 2.550 Kč do 31.12.2016. Sekretáři 

svazu rovněž náleží telekomunikační paušál ve výši 450 Kč za měsíc. Tento 

paušál bude vyplacen čtvrtletně a to ve výši 1.350 Kč v termínech březen, 

červen, září a prosinec 2016. 

 

3.2  Internet - platba 

KNS uhradil v měsíci únor 2016 platbu ( doména ) internetových stránek –  

www.stredoceskynohejbal.cz  za rok 2016. 

 

3.3  Středočeský pohár/přebor 2016 ( viz Příloha č.2 tohoto Zápisu ) 

Sekretář KNS obdržel dvě žádosti o uspořádání středočeského poháru/přeboru  

v roce 2016. O pořadatelství projevily zájem kluby Jizerní Vtelno ( ONS Mladá 

Boleslav ) a Šacung ( ONS Benešov ).  

Rozhodnutí VV KNS:  

VV KNS rozhodl přidělit pořadatelství Jizernímu Vtelnu, které splňuje 

požadavky kladené na tuto akci ve větší míře. Oddílu Šacungu Benešov bude 

http://www.stredoceskynohejbal.cz/


nabídnuto pořadatelství této akce v příštím roce 2017. Oddíl Jizerní Vtelno je 

povinen v dostatečném předstihu zajistit Pozvánku na akci včetně propozic 

prostřednictvím internetu ( webové stránky KNS: www.stredoceskynohejbal.cz, 

stránky klubu, případně regionální tisk – sportovní rubrika ), vše v souladu  

s vyhlášenými podmínkami akce. Pozvánku s propozicemi zaslat rovněž  

sekretáři KNS, který vše přepošle na emailové adresy registrovaných  

středočeských klubů a okresních svazů v něm sdružených. Pořadateli po splnění  

všech podmínek a uskutečnění akce náleží dotace KNS ve výši 5.000 Kč.  

 

3.4  Příští jednání VV KNS 

Nejbližší termín jednání VV KNS proběhne 06/2016 ( termín bude upřesněn ). 

 

 

V Osnici 11. dubna 2016  

 

zapsal Ing. Peter Rackovský 

           sekretář KNS            
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