
                Zápis č.3/2013 z jednání   
   Výkonného výboru 
   středočeského KNS 

                 konaného dne 13.června 2013 v Osnici

Přítomni: p. Rackovský, p. Beránek, p. Viedemann, p. Potočník, p. Vach  
( 100 % ). Omluven: 0  
Revizní komise: 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. Zpráva STK a Komise mládeže
3. Různé

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

a) Registrace oddílů/ klubů ( oddílové karty ):
Sekretář KNS obdržel od posledního jednání VV platné kopie těchto 
oddílových/ klubových karet:  Nohejbalový Klub Benátky n.J., Sokol Brodce a 
NK Boseň.

b) Registrace hráčů ( hráčské karty ), termín do 31.12.2013 
I nadále je v platnosti vytvoření evidenčních karet všech členů oddílu/ klubu
oprávněnou osobou oddílu uvedenou na kartě oddílu ( osoba s přístupovým 
heslem ). Od měsíce září 2013 ( po letní přestávce ) bude upřesněno sekretářem
KNS, jak dokončit hráčské registrace tj. zaplatit registrační poplatek za všechny
členy oddílu na účet KNS ( zatím platbu neprovádět ). Následně sekretář, nebo 
jiná pověřená osoba z VV KNS ( osoba s povoleným přístupem ) po identifikaci 
platby a obdržení seznamu tyto hráče uzamkne. 
Výsledkem všeho bude vytvoření jednotlivých elektronických soupisek daného 
oddílu platné v KNS a jeho soutěžích od roku 2014. V ČNS je to již zavedené.
Poznámka:
Při potížích s přístupem ( přístupové heslo ) k oddílové kartě ( změny/ opravy ), 
k zavedení registračních karet hráčů kteréhokoliv oddílu/ oprávněné osoby na 
stránkách ČNS ( Hlavní menu – odkaz ČNS – odkaz Evidenční karty oddílů/ 
klubů a Evidenční karty hráčů ), kontaktovat administrátora ČNS: p. Pavel Fajgl,
email: fajgl@volny.cz, nebo mobil: 736 128525. 

mailto:fajgl@volny.cz


c) Elektronické úložiště souborů/ dat:
Doposud  nebyly  ČNS  zveřejněny  postupy  pro  vedení  elektronické 
korespondence formou úložiště dat. Nadále tak platí zasílání elektronické pošty 
na email sekretáře ČNS.

d) Zabezpečení štítků na putovní poháry Memoriálů žáků:
Zabezpečení  štítků  s vítězi  na  putovní  poháry  Memoriálů.  Sekretář  KNS již 
zajistil  z finančních prostředků svazu a tyto štítky ( včetně letošních vítězů ) 
budou umístěny na oba putovní poháry a to na Konferenci KNS. 

e) Školení rozhodčích:
Školení  v rámci  KNS,  které  neproběhlo  (  nedostatečný  počet  zájemců)  ve 
stanoveném termínu  do 28.2.2013,  bude řešeno  v  náhradním termínu.  Tento 
termín bude sdělen všem oddílům po dalším jednání VV KNS ( 19.9.2013 ). 

f) Vrácení přeplatků:
 Na základě kontroly finančních transakcí mezi KNS a oddíly bylo 

zjištěno, že oddíl Neratovice zaplatil poplatek za vykoupení mládeže v celkové 
výši  5.000 Kč ( VH KNS určila pro družstva startující v KS družstev částku 
3.000 Kč ).  Přeplatek ve výši 2.000 Kč bude výše uvedenému oddílu vrácen 
nejpozději  do  konce  měsíce  července  2013  na  jeho  uvedený  účet: 
1083553018/3030. 

 Na základě dodatečného nahlášení druhého rozhodčího s platnou licencí 
oddílem Kutná Hora ( Ján Kubek č. licence:975 ), bude tomuto oddílu vrácen 
poplatek za vykoupení rozhodčích ve výši  500 Kč a to nejpozději  do konce 
měsíce července 2013 na uvedený účet oddílu: 257545874/0300. 
 
g) Zaslání rozpisů sekretáři ČNS:
Sekretář  KNS zajistil  v předepsaném termínu (  do 31.3.2013 )  zaslání  všech 
rozpisů soutěží mužů i mládeže pro rok 2013 na email. adresu sekretáře ČNS.

2. ZPRÁVA STK A KOMISE MLÁDEŽE 
2.1 ZPRÁVA STK KNS
a) Průběžné tabulky po 10.kole:
KP:
1. TJ Slavoj Vrdy   9 9  0  0        18 54:19
2. SK Vavřinec 10 6  1  3        13 49:29
3. TJ Loko Nymburk 10 6  1  3        13 49:37
4. Šacung Benešov B 10 4  1  5 9 40:39
5. TJ Slavoj Č. Brod B   9 3  1  5 7 31:41
6. VV Zvírotice 10 3  1  6 7 35:49
7. MNK Dobříš 10 2  2  6 6 32:53
8. Sokol N. Strašecí 10 2  1  7 5 30:53



KS:
1. SK Hlavenec   9 8  1  0        17 53:10
2. SK Nohejbal Přišimasy   9 6  0  3        12 41:31
3. Chabeřice Star 10 4  3  3        11 47:42
4. NK Sparta K. Hora 10 3  3  4 9 40:47
5. SK Úvaly 10 3  2  5 8 40:48
6. TJ Sadská 10 4  0  6 8 37:47
7. TJ Neratovice 10 3  1  6 7 32:52
8. NK Osnice 10 3  0  7 6 36:49

b) Odložená utkání:
 STK KNS schvaluje termín odloženého utkání KS č.34: Přišimasy – 

Hlavenec ( nezpůsobilost hřiště ), který byl po dohodě družstev určen na den
23.6.2013 od 09.00 hod.

 Na základě žádosti družstva Č. Brod „B“ rozhodne STK KNS o termínu 
odloženého utkání č.35: Vrdy – Č. Brod „B“. 
Odůvodnění:  Původně  bylo  toto  utkání  nařízeno  sehrát  v řádném náhradním 
termínu  dne  29.6.2013  od  10.00  hod.  V  tomto  termínu  ovšem probíhá  v Č. 
Brodě MČR dvojic mužů a tak budou obě výše uvedené družstva o náhradním 
termínu sehrání včas vyrozuměna.
Poznámka: V době uzavírky tohoto Zápisu nebyl STK KNS termín oznámen.

c) Nedostatky, pokuty:
 1.kolo: pozdě zaslaný Zápis o utkání č.2: Šacung „B“ – Č. Brod „B“. 
 9.kolo: nenahlášen výsledek sms utkání č.36: Šacung „B“ – Zvírotice.
 10.kolo: nenahlášen výsledek sms utkání č.44: Šacung „B“ – Vrdy.

d) Ukončení hostování:
Dnem  30.6.2013  bylo  STK  oznámeno  ukončení  hostování  hráče  Romana 
Kristína  v oddílu  Vrdy.  Hráč  se  od  tohoto  data  vrací  do  mateřského  oddílu 
Čáslav.

e) POKUTY – ROZHODNUTÍ VV KNS
Nesplnění povinnosti:

 Družstvo Šacung Benešov B za nedostatky uvedené v bodu 2.1.c) tohoto 
Zápisu.  V souladu  s  bodem 3.2.7  Zpravodaje  2013,  „Pokuty  a  sankce“  výše 
pokuty  celkově  činí  400  Kč a  provinilé  družstvo  je  povinno  ji  uhradit  do 
termínu 15.8.2013!  Při nesplnění povinnosti  bude družstvu pozastavena jeho 
další soutěžní činnost a navíc bude tým potrestán za toto provinění další finanční 
sankcí  ve výši  200 Kč v souladu s  bodem 3.2.7 Zpravodaje  2013 „Pokuty a 
sankce“.

Poznámka – provedení plateb:



Provinilé družstvo je povinno uhradit výše uvedené pokuty nejpozději do 
termínu 15.8.2013 na účet KNS ( SKO ): 157135237/0600, Konstantní symbol: 
0379, Variabilní symbol šestimístní začínající číslem 26. Postup pro vedení 
plateb viz Příloha č.4  Zpravodaje 2013: Postup k provádění finančních transakcí 
na účet KNS.

Zprávu zpracoval dne 13.6.2013 za STK Mgr. Jiří Beránek.

2.2 ZPRÁVA KOMISE MLÁDEŽE KNS
a) Přeložení akce dorostu: 
Komise  schválila  přeložení  turnaje  trojic  dorostu  (  nezpůsobilé  hřiště  )  na 
Šacungu  v Benešově.  Původně  se  akce  měla  konat  dne  26.5.2013.  Náhradní 
termín byl po dohodě s pořádajícím oddílem určen na den  30.6.2013! Začátek 
akce je od 09.00 hod. ( prezence do 08.30 hod. ). Komise mládeže vyrozuměla 
všechna družstva startující v kategorii dorostu. V době uzavírky tohoto Zápisu 
vyrozumění změny nepotvrdila družstva Č. Brodu, Zaječova a Čelákovic.

b) Změna pořadatelství akce žáků: 
Na základě žádosti oddílu Č. Brod ze dne 20.4.2013 ( termínová kolize 
s extraligovým utkáním ) a po dohodě níže uvedených oddílů rozhodla Komise 
mládeže o změně pořadatelství turnaje dvojic žáků mezi oddíly Hlavenec a Č. 
Brod následovně:  Dne 2.6.2013 proběhne turnaj dvojic v Hlavenci a Č. Brod 
uspořádá turnaj dvojic v termínu 8.9.2013. Všechna družstva startující 
v žákovské  kategorii a sekretariát ČNS byly s touto změnou včas seznámeny. 

c) Průběžné tabulky mládeže ( ke dni 13.6.2013 ): 
 
Tabulka žáků:
1. Stratov 34 bodů
2. Hlavenec 27 bodů
3. Plazy 17 bodů
4. Šacung Benešov 16 bodů
5. Český Brod   8 bodů

Tabulka dorostu:
1. Šacung Benešov 34 bodů
2. Slaný 17 bodů
3. Český Brod 12 bodů
4. Čelákovice   8 bodů
5. Stratov   7 bodů
6. Vrdy   6 bodů
7. Mn.Hradiště/ Brodce   2 body
8. Zaječov   1 bod



Poznámka: Celkový přehled bodování viz. Příloha č.1 tohoto Zápisu.
Komise mládeže nebyla nucena přistoupit k disciplinárním postihům.

Zprávu zpracoval dne 13.6.2013 za Komisi mládeže František Viedemann.

3. RŮZNÉ
a) Upozornění – kvalifikace: 
Vedoucí/sekretáři  jednotlivých  ONS/RNS  zajistí  nahlášení  předběžných 
přihlášek družstev ( vítězů OP 2013 ) do kvalifikace o KS 2014 v termínu do 
31.8.2013! Rovněž  tyto  funkcionáři  zodpovídají  za  vyrozumění  konkrétních 
družstev  (  jistých  účastníků  kvalifikačních  bojů  )  o  podmínkách  účasti 
v kvalifikaci ( viz bod 3.2.6 Zpravodaje 2013 ), podání svých přihlášek, včetně 
zaplacení kauce do termínu 16.9.2013! Vše na adresu/ email sekretáře svazu a 
zaplacení kauce na účet KNS.

b) Doplnění adresáře KNS: 
 Nová adresa člena VV: p. Jiří Potočník, K zeleným domkům 35, Praha 4 – 

Kunratice, 148 00.
 Adresa STK ONS Praha – Západ:  p. J.Cmíral, Lety č.27, Dobřichovice 

252  29.

c) Změna čísla účtu: 
Na základě oznámení oddílu TJ Plazy, došlo ke změně čísla účtu. Veškeré 
finanční transakce budou vedeny z/na číslo účtu: 259335459/0300 (ERA banka).

d) Neplatná adresa:
V adresáři  KNS 2013  je  neplatná  uvedená  adresa  vedoucího  mládežnického 
družstva oddílu Šacung Benešov: p. Formánek ( Poděbrdská 578/144, Praha 14 
– Hloubětín, 198 00. Oddíl v zastoupení p. Maršálkem byl v měsíci duben 2013 
na  tuto  skutečnost  upozorněn.  Do  uzavírky  tohoto  Zápisu  nebyla  oznámena 
sekretáři KNS oprava, nebo změna.

e)  Příští jednání VV KNS:
Termín dalšího jednání VV KNS byl stanoven na den 19.září 2013.

Přílohy tohoto Zápisu:
Příloha č.1: Tabulkový přehled bodování v soutěžích mládeže.

Dne 20. března 2013 zapsal 

Ing.Peter Rackovský – sekretář KNS




