
                Zápis č.4/2013 z jednání   
   Výkonného výboru 
   středočeského KNS 

                 konaného dne 19.září 2013 v Osnici

Přítomni: p. Rackovský, p. Viedemann, p. Potočník, p. Vach  
( 80 % ). Omluven: p. Beránek ( nemoc )  
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 ( KM )
3. Kvalifikace o postup do KS 2014
4. Různé

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

a) 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 ). Po skončení soutěží včetně kvalifikace v měsíci říjen 2013 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 platných v KNS a jeho soutěžích od roku 2014. 
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, mobil: 736 128525. 

b) Školení rozhodčích: 
Školení v rámci KNS neproběhlo ( nedostatečný počet zájemců) ve stanoveném 
termínu do 28.2.2013. VV chystá náhradní termín pro školení ( 11/2013, nebo 
12/2013  ),  které  proběhne  ve  Slaném,  případně  N.Strašecí.  Závazný seznam 
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zájemců  (  oddíl/  svaz,  jméno  a  příjmení,  datum narození,  adresa,  tel.  číslo, 
email,  číslo  licence  pokud  propadla  )  nahlásí  vedoucí  družstev  na  email 
sekretáře  KNS:  (  rackovskypeter@seznam.cz )  nejpozději  do  termínu 
31.10.2013!  V případě  dostatečného  počtu  zájemců  pro  provedení  takového 
školení,  bude  všem  uchazečům  termín  s místem  konání  včetně  ostatních 
informací ke školení včas sdělen. 
Poznámka: Všichni účastníci budou mít před školením zaplacenou kauci ( její 
výše bude předem stanovena ), ze které se uhradí veškeré finanční náležitosti 
spojené se školením ( případné přeplatky budou vráceny ). V případě neúčasti 
tato  kauce propadá ve prospěch KNS. Toto opatření  (  kauce )  je  důsledkem 
zkušeností  z let  minulých,  kdy  zájem  o  školení  projevil  dostatečný  počet 
zájemců, ale skutečný počet na školení byl podstatně nižší. 
 

2. ZPRÁVA STK A KOMISE MLÁDEŽE ( KM ) 
2.1 ZPRÁVA STK KNS
Utkání po prázdninové přestávce byla dohrána ve stanovených termínech. 
Všechna utkání, u kterých se měnila specifikace, byla řádně nahlášena a také dle 
této změny odehrána.
a) Konečné tabulky mužů 2013:
Konečná tabulka KP:
1. TJ Slavoj Vrdy 14    12  1  1        25 81:36
2. TJ Loko Nymburk 14    10  1  3        21 73:47
3. SK Vavřinec 14 9  1  4        19 71:41
4. Šacung Benešov B 14 5  1  8        11 52:59
5. VV Zvírotice 14 5  1  8        11 50:66
6. TJ Slavoj Č. Brod B 14 4  2  8        10 53:66
7. MNK Dobříš 14 3  2  9 8 41:75
8. Sokol N. Strašecí 14 2  3  9 7 44:75
Poznámka: O pořadí na 4.-5.místě tabulky rozhodla vzájemná bilance těchto 
družstev.

Konečná tabulka KS:
1. SK Hlavenec 14    11  3  0        25 83:26
2. SK Nohejbal Přišimasy 14 8  2  4        18 67:52
3. Chabeřice Star 14 6  4  4        16 63:58
4. NK Sparta K. Hora 14 5  4  5        14 57:63
5. TJ Sadská 14 5  1  8        11 53:68
6. SK Úvaly 14 3  4  7        10 57:70
7. NK Osnice 14 3  3  8 9 53:70
8. TJ Neratovice 14 4  1  9 9 45:70
Poznámka: O pořadí na 7.-8.místě tabulky rozhodla vzájemná bilance těchto 
družstev.
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Doporučení STK ( VV KNS projedná před Konferencí KNS ):
Vzhledem k tomu, že v posledních kolech krajských soutěží (nejvíce pak v tom 
čtrnáctém)  došlo  k překvapivým  úspěchům  především  mužstev  ohrožených 
sestupem, které neodpovídaly dosavadním výsledkům týmů ani jejich postavení 
v tabulce, navrhuji tato opatření:

1. Soutěž po letní přestávce odehrát ve stejných termínech a časech
2. nařídit  pořízení  fotodokumentace  z utkání  v podobném  duchu  jako  je 

tomu u mládeže
3. zvážit  vyslání  delegátů  KNS  na  „riziková“  utkání  –  delegát  placený, 

případně placený rozhodčí

b) Nedostatky – nesplnění povinnosti:
 13.kolo KP oddíl SK Vavřinec pozdě odeslaný ( 7 dní ) zápis o utkání

č. 52 ( Vavřinec – Vrdy ).
 14.kolo KS oddíl TJ Neratovice nenahlásil sms zprávou výsledek utkání 

č.56 ( Neratovice – Sadská ).
Všeobecné nedostatky:
Nezasílání kopií zápisů o utkání na adresu administrátora středočeských stránek 
Jiřího Potočníka - xPOTOK@seznam.cz. ( VV KNS stanoví jako povinnost od 
ročníku 2014 – projedná před Konferencí KNS ).

Ve Slaném dne 16.9.2013
předseda STK KNS
 Mgr. Jiří Beránek

2.2 ROZHODNUTÍ VV KNS
a) Pokuty - Nesplnění povinnosti: 

 Družstvo Vavřinec za nedostatky uvedené v bodu 2.1.b) tohoto 
Zápisu.  V souladu  s  bodem 3.2.7  Zpravodaje  2013,  „Pokuty  a  sankce“  výše 
pokuty  celkově  činí  200  Kč a  provinilé  družstvo  je  povinno  ji  uhradit  do 
termínu 31.10.2013!  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“.

 Družstvo Neratovice za nedostatky uvedené v bodu 2.1.b) tohoto 
Zápisu.  V souladu  s  bodem 3.2.7  Zpravodaje  2013,  „Pokuty  a  sankce“  výše 
pokuty  celkově  činí  100  Kč a  provinilé  družstvo  je  povinno  ji  uhradit  do 
termínu 31.10.2013!  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“.
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2.3 ZPRÁVA KOMISE MLÁDEŽE ( KM ) KNS
a) 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 proběhla bez 
nedostatků změna pořadatelství turnajů dvojic žáků mezi oddíly Hlavence a Č. 
Brodu ( 2.6./8.9.2013 ). Všechna družstva startující v žákovské  kategorii a 
sekretariát ČNS byly s touto změnou včas seznámeny. 

b) Konečné tabulky mládeže 2013: 
Tabulka žáků: Tabulka dorostu:
1. Stratov 61 bodů 1. Šacung    52 bodů  
2. Hlavenec 44 bodů 2. Stratov    39 bodů
3. Plazy 38 bodů 3. Slaný    29 bodů 
4. Český Brod 23 bodů 4. Český Brod    25 bodů 
5. Šacung 16 bodů 5. Vrdy    21 bodů
6. Vrdy   5 bodů 6. Čelákovice    12 bodů

7. Mn. Hradiště/Brodce    11 bodů
8. Plazy      7 bodů
9. Zaječov      1 bod

       
Poznámka: Celkový přehled bodování jako Příloha č.1 tohoto Zápisu.

c) Splnění povinnosti mládeže:
Přihlášená  mládežnická  družstva  dorostu  Čelákovic  a  Zaječova  nesplnila 
požadovaný  min.  počet  pěti  turnajů  daný  pro  splnění  podmínek  povinnosti 
mládeže.  Oba oddíly startovaly se ženským družstvem v poháru žen ( loňská 
2.liga  žen  ),  který  v případě  účasti  minimálně  na  pěti  turnajích  ze  sedmi 
vyhlášených, nahrazuje povinnost mládeže v ligových i krajských soutěžích. VV 
KNS i Komise mládeže neměla o výše uvedené skutečnosti informace. Pokud 
STK  ČNS  potvrdí  (  v dohledné  době  ),  že  obě  družstva  splnila  podmínky 
v poháru žen, nebudou vedeny žádné sankce ( vyloučení ze soutěží ČNS /KNS ). 
V opačném  případě  by  KNS  přistoupil  k disciplinárním  postihům  vůči 
družstvům mládeže a ČNS vůči družstvům mužů.  

Zprávu zpracoval dne 19.9.2013 za Komisi mládeže František Viedemann.

3. KVALIFIKACE O POSTUP DO KS 2014
a) Splnění podmínek ( do termínu 18.9.2013 ):
Přihlášky do kvalifikace o postup do KS 2014 splnila družstva: TJ Plazy B 
( ONS Ml. Boleslav ), TJ Spartak Hořovice n.O. ( ONS Beroun ), TJ Sokol 
Čáslav ( ONS Kutná Hora/ Kolín ), TJ Spartak Čelákovice C ( ONS Nymburk ), 
TJ Sokol Zvánovice ( ONS Benešov ), NK Osnice C ( ONS Praha Západ ) a 
poslední 8.družstvo KS 2013 TJ Neratovice. Kontrola zaplacení vratné kauce ve 



výši 2.000 Kč na účet KNS ještě neproběhla u některých družstev s ohledem na 
měsíční účetní uzávěrku ( družstva nezaslala kopii potvrzení o zaplacení na 
email sekretáře KNS ). Potvrzení o zaplacení kauce zaslala družstva: TJ Plazy B, 
TJ Sokol Čáslav a TJ Sokol Zvánovice. 
Poznámka: S ohledem na výše uvedené skutečnosti žádám vedoucí ostatních 
družstev mít sebou na kvalifikaci kopii potvrzení o zaplacení kauce, pro případ 
možných nesrovnalostí.

b) Propozice:
Schválené ( VV KNS ) Propozice i herní systém kvalifikace byly zaslány po 
jednání  VV  KNS  (  19.9.2013  )  všem  přihlášeným  družstvům  i  ONS  dne 
20.9.2013. Propozice i herní systém jsou rovněž k dispozici na stránkách KNS a 
dále pak, jako samostatná Příloha č.2 ( Propozice ) a Příloha č.3 ( herní systém ) 
tohoto Zápisu. 

4. RŮZNÉ
a) Kvalifikace o postup do II. celostátní ligy:
Na základě Rozpisu  dlouhodobých soutěží  ČNS platných od 1.1.2013,  vydal 
ČNS tyto obecné podmínky pro kvalifikaci o postup do 2.ligy ( viz. dokument 
Rozpis dlouhodobých soutěží ČNS pro rok 2013, 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. 

b) Zaslání korespondence na ČNS:
Zaslání výsledkových listin soutěží mužů a mládeže zabezpečí KM 
( p.Viedemann ). Formuláře plnění KNS zabezpečí sekretář KNS. Vše na adresu 
sekretáře ČNS do konce měsíce října 2013!

c) Doplnění adresáře KNS: 
 Email STK ONS Praha – Západ:  p. J.Cmíral: josef.cmiral@seznam.cz

d) Neplatná adresa:
V adresáři  KNS  2013  zůstala  neplatná  uvedená  adresa  vedoucího 
mládežnického družstva oddílu Šacung Benešov:  p.  Formánek (  Poděbradská 
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 listopad 2013 ( termín 
14.11.2013 bude potvrzen později ).

Přílohy tohoto Zápisu:
Příloha č.1: Tabulkový přehled bodování v soutěžích mládeže.
Příloha č.2: Propozice ke kvalifikaci o postup do KS 2014.
Příloha č.3: Herní systém pro kvalifikaci o postup do KS 2014.

Dne 19. září 2013 zapsal 

Ing. Peter Rackovský
     sekretář KNS


