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1. TERMÍNOVÝ KALENDÁ Ř 2011 
 
Datum  Akce       Místo/čas 
 
So 26.12.10 Vánoční T3 mužů - 11.ročník   Vrdy/8.30    
So 26.12.10 Vánoční T3 mužů - 34.ročník   Zruč n.S./8.30 
Pá 18.2.  Konference ONS Kutná Hora/Kolín   Čáslav/18.00 
Ne 13.3.  Středočeský pohár trojic – 3.ročník   Čelákovice/8.30 
Ne 13.3.  Valná Hromada ČNS     Praha/10.00 
So 19.3.  T3 mužů „O pohár ONS“- 17.ročník   Čáslav/8.30 
So 26.3.  T2 mužů „O pohár obce Chabeřice“- 3.ročník  Zruč n.S./8.30 
So 16.4.  1.kolo OP družstev            9.00 
Ne 17.4.  Jarní T2 mužů      Konojedy/9.00 
So 23.4.  2.kolo OP družstev             9.00 
So 30.5.  3.kolo OP družstev            9.00 
So 7.5.  4.kolo OP družstev            9.00 
Ne 8.5.  Krajský přebor dvojic dorostu   Vrdy/9.00 
So 14.5.     5. kolo OP družstev             9.00 
Ne 15.5.  Okresní přebor trojic mužů   Čáslav /9.00 
So 21.5.  6.kolo OP družstev            9.00  
So 28.5.  7.kolo OP družstev             9.00  
So 4.6.  8.kolo OP družstev             9.00 
Ne 5.6.  Okresní přebor dorostu a žáků   Vrdy /9.00 
So 11.6.  9.kolo OP družstev            9.00 
Ne 12.6.  Okresní přebor dvojic mužů         Zruč n.S./ 9.00 
So 18.6.  10.kolo OP družstev            9.00 
Ne 19.6.  T2 mužů KRA.KON 41    Konojedy/9.00 
So 25.6.  11.kolo OP družstev             9.00 
Ne 26.6.  Okresní přebor jednotlivců mužů   Český Brod/9.00 
So 16.7.  T2 mužů „Čáslavská pata“ – 9.ročník  Čáslav/8.30 
Ne 31.7.  Prázdninový T3 mužů    Konojedy/9.00 
So 13.8.  Posvícenský T3 mužů – 12.ročník   Vrdy/ 8.30  
So 3.9.  12.kolo OP družstev            9.00 
Ne 4.9.  Krajský T2 dorostu           Církvice-Čáslav/9.00 
So 10.9.  13.kolo OP družstev            9.00 
So 17.9.  Poslední 14.kolo OP družstev          9.00 
So 24.9.  Okresní přebor veteránů    Čáslav /9.00 
St. 28.9.  Náhradní termín 
So 1.10.  Kvalifikace o postup do KS 2012          ONS Kladno/8.30 
Ne 9.10.  Předzimní T2 mužů     Konojedy/9.00  
Ne 26.12.  Vánoční T3 mužů – 35.ročník       Zruč n.S./8.30 
Ne 26.12.  Vánoční T3 mužů – 12.ročník   Vrdy/8.30 
So 21.1.2012 Konference středočeského KNS   Osnice/10.00     
  
 
 
 
 
 



2.OP DRUŽSTEV MUŽŮ 2011 – TERMÍNOVÁ LISTINA 
1. KOLO – 16.4.2011 ( ZRUČ n.S. – volno ) 

čís. utkání začátek domácí hosté výsledek poznámka 

1. 09.00 KUTNÁ HORA CÍRKVICE „B“   
2. 09.00 CHABEŘICE  ČÁSLAV    
3. 17.00 KRAKOVANY/RAD.II  VELKÉ CHVALOVICE  Středa 13.4.  

2. KOLO – 23.4.2011 ( VELKÉ CHVALOVICE – volno ) 
čís. utkání začátek domácí hosté výsledek poznámka 

4. 09.00 ZRUČ.n.S.  CHABEŘICE   
5. 14.00 KUTNÁ HORA KRAKOVANY/RAD.II   Neděle 24.4. 
6. 09.00 ČÁSLAV CÍRKVICE „B“   

3. KOLO – 30.4.2011 ( KUTNÁ HORA – volno ) 
čís. utkání začátek domácí hosté výsledek poznámka 

7. 09.00 VELKÉ CHVALOVICE ZRUČ.n.S.   
8. 14.00 ČÁSLAV KRAKOVANY/RAD.II   Neděle 1.5. 
9. 09.00 CÍRKVICE „B“ CHABEŘICE   

4. KOLO – 7.5.2011 ( CHABEŘICE – volno ) 
čís. utkání začátek domácí hosté výsledek poznámka 

10. 09.00 ZRUČ.n.S. KUTNÁ HORA   
11. 14.00 KRAKOVANY/RAD.II  CÍRKVICE „B“  Neděle 8.5. 
12. 09.00 VELKÉ CHVALOVICE ČÁSLAV   

5. KOLO.- 14.5.2011 ( KRAKOVANY/RADOVESNICE II – vo lno ) 
čís. utkání začátek domácí hosté výsledek poznámka 

13. 09.00 ČÁSLAV ZRUČ.n.S.     
14. 09.00 CÍRKVICE „B“ VELKÉ CHVALOVICE    
15. 09.00 CHABEŘICE KUTNÁ HORA   

6. KOLO – 21.5.2011 ( CÍRKVICE „B“ – volno ) 
čís. utkání začátek domácí hosté výsledek poznámka 

16. 14.00 KRAKOVANY/RAD.II  ZRUČ.n.S.    Neděle 22.5. 
17. 09.00 VELKÉ CHVALOVICE CHABEŘICE   
18. 09.00 ČÁSLAV KUTNÁ HORA   

7. KOLO – 28.5.2011 ( ČÁSLAV  – volno ) 
čís. utkání začátek domácí hosté výsledek poznámka 

19. 09.00 CÍRKVICE „B“ ZRUČ.n.S.     
20. 09.00 KUTNÁ HORA VELKÉ CHVALOVICE   
21. 14.00 CHABEŘICE KRAKOVANY/RAD.II   Neděle 29.5. 

8. KOLO – 4.6.2011 ( ZRUČ n.S.  – volno ) 
čís. utkání začátek domácí hosté výsledek poznámka 

22. 09.00 CÍRKVICE „B“  KUTNÁ HORA   
23. 09.00 ČÁSLAV CHABEŘICE   
24. 17.00 VELKÉ CHVALOVICE KRAKOVANY/RAD.II   Středa 1.6. 

 
 
 
 



9. KOLO – 11.6.2011 ( VELKÉ CHVALOVICE – volno ) 
čís. utkání začátek domácí hosté výsledek poznámka 

25. 09.00 CHABEŘICE ZRUČ.n.S.     
26. 09.00 KRAKOVANY/RAD.II  KUTNÁ HORA   
27. 09.00 CÍRKVICE „B“ ČÁSLAV    

10. KOLO – 18.6.2011 ( KUTNÁ HORA – volno ) 
čís. utkání začátek domácí hosté výsledek poznámka 

28. 09.00 ZRUČ.n.S.   VELKÉ CHVALOVICE   
29. 14.00 KRAKOVANY/RAD.II  ČÁSLAV  Neděle 19.6. 
30. 09.00 CHABEŘICE CÍRKVICE „B“   

11. KOLO – 25.6.2011 ( CHABEŘICE – volno ) 
čís. utkání začátek domácí hosté výsledek poznámka 

31. 09.00 KUTNÁ HORA ZRUČ.n.S.   
32. 09.00 CÍRKVICE „B“ KRAKOVANY/RAD.II    
33. 09.00 ČÁSLAV VELKÉ CHVALOVICE    

12. KOLO – 3.9.2011 ( KRAKOVANY/RADOVESNICE II – volno ) 
čís. utkání začátek domácí hosté výsledek poznámka 

34. 09.00 ZRUČ.n.S.   ČÁSLAV   
35. 09.00 VELKÉ CHVALOVICE CÍRKVICE „B“   
36. 09.00 KUTNÁ HORA CHABEŘICE   

13. KOLO – 10.9.2011 ( CÍRKVICE „B“  – volno ) 
čís. utkání začátek domácí hosté výsledek poznámka 

37. 14.00 ZRUČ.n.S.   KRAKOVANY/RAD.II   Neděle 11.9. 
38. 09.00 CHABEŘICE VELKÉ CHVALOVICE   
39. 09.00 KUTNÁ HORA ČÁSLAV   

POSLEDNÍ 14. KOLO.- 17.9.2011 ( ČÁSLAV – volno ) 
čís. utkání začátek domácí hosté výsledek poznámka 

40. 09.00 ZRUČ.n.S.   CÍRKVICE „B“   
41. 09.00 VELKÉ CHVALOVICE KUTNÁ HORA   

42. 14.00 KRAKOVANY/RAD.II  CHABEŘICE  Neděle 18.9. 
 

 
JEDNORÁZOVÉ PŘEBORY 2011 

 
Datum Zahájení Přebor Pořadatel 

15.5.2011 09.00 OKRESNÍ PŘEBOR TROJIC MUŽŮ ČÁSLAV 

5.6.2011 09.00 OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ A DOROSTU VRDY 

12.6.2011 09.00 OKRESNÍ PŘEBOR DVOJIC MUŽŮ CHABEŘICE, 
místo konání 

ZRUČ n.S. 

26.6.2011 09.00 OKRESNÍ PŘEBOR JEDNOTLIVCŮ MUŽŮ Č.BROD 

24.9.2011 09.00 OKRESNÍ PŘEBOR VETERÁNŮ ČÁSLAV 

 
 



  3. OKRESNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV MUŽŮ - rozpis 
 
VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ:  
3.1 Působnost Rozpisu dlouhodobých soutěží 
Rozpis dlouhodobých soutěží je platný pro soutěže sdružených okresů Kutná 
Hora a Kolín řízených Výkonným výborem ( dále jen VV ) Okresního 
nohejbalového svazu ( dále jen ONS ) Kutná Hora. 
Jedná se o tyto soutěže: Okresní přebor ( dále jen OP ) družstev mužů 
 
3.2 Řídící orgán soutěže 
Řídícím orgánem soutěží pořádaných VV ONS je Sportovně – technická komise  
( dále jen STK ) ONS Kutná Hora.  
Kontaktní adresa předsedy STK a ONS Kutná Hora: 
Ing.Peter Rackovský, Čáslav, Žitenická 1535, 286 01, telefon : byt 327 314243, 
mobil  776 245430, e-mail :  rackovskypeter@seznam.cz 
 
3.3 Nadřízené a související předpisy 

a) Stanovy ČNS vč. dodatků ( dále jen Stanovy ) 
b) Soutěžní řád ČNS vč. dodatků ( dále jen SŘ ) 
c) Pravidla nohejbalu vč. dodatků ( dále jen Pravidla ) 
d) Disciplinární řád ČNS vč. dodatků ( dále jen DŘ ) 
e) Termínový kalendář ČNS 

Tyto předpisy určují základní legislativní, sportovní a technicko – organizační 
rámec soutěží ONS a jsou závazné pro všechny její soutěže. Rozpis je může 
v některých bodech změnit, upřesnit, nebo doplnit. 

f) Rozlosování dlouhodobých soutěží ONS ( dále jen Rozlosování ) 
g) Termínový kalendář ONS 

 
3.4 Změny, upřesnění a doplnění předpisů 
3.4.1 Herní prostředí a potřeby:  
Utkání se hrají na venkovních kurtech  s vybavením dle soutěžního řádu. 
Družstvo není povinné mít k dispozici tělocvičnu/halu, ale pokud ji k dispozici 
má, může se zde utkání odehrát ( rozměry a povrch vyhovují Pravidlům ). 
Pořadatelská služba na utkání není předepsaná. 
 
3.4.2 Zápas, počet dopadu míče, set: 

a) Při jedné akci dvojic, nebo trojic může míč dopadnout na zem nejvýše 
třikrát ( jednotlivci jeden dopad ) 

b) Set končí vždy dosažením desátého bodu 
c) Rozhodující set se hraje od stavu 0:0 
d) Zápas končí dosažením druhého, vítězného setu 

 
 



3.4.3 Utkání, družstvo: 
Družstvo musí nastoupit k pozdravu a do utkání nejméně se šesti hráči 
uvedenými na soupisce v jednotném dresu. Ve všech zápasech daného utkání 
může hrát/ střídat  předepsaný povolený počet hráčů v souladu se SŘ. Utkání se 
hraje na deset zápasů a bez ohledu na výsledek ( za rozhodnutého stavu ) se 
všech deset zápasů dohrává! Předepsané pořadí zápasů: 

 
1.zápas: 1.dvojice domácích  –  1.dvojice hostů 
2.zápas: 2.dvojice domácích  -   2.dvojice hostů 
3.zápas: 1.trojice domácích  –   1.trojice hostů 
4.zápas: 2.trojice domácích  –   2.trojice hostů  
5.zápas: 3.dvojice domácích  -   3.dvojice hostů 
6.zápas: jednotlivec domácích  – jednotlivec hostů 
7.zápas: 1.trojice domácích  –   2.trojice hostů 
8.zápas: 2.trojice domácích  –   1.trojice hostů  
9.zápas: 1.dvojice domácích  –  2.dvojice hostů 
10.zápas: 2.dvojice domácích  -   1.dvojice hostů 
 
3.4.4 Hodnocení utkání: 

a) Vítězství 2 body do tabulky OP družstev 
b) Remíza 1 bod do tabulky OP družstev 
c) Prohra 0 bodů do tabulky OP družstev 
d) Kontumace  -1 bod provinilému družstvu do tabulky OP  
 

3.4.5 Rozhodování, kompetence: 
Jednotlivá utkání rozhodují dva rozhodčí z jednoho oddílu s platnou licencí. 
Střídavě, začínají pískat vždy hosté. V případě, že oddíl nemá rozhodčí s licencí, 
rozhodují celé utkání rozhodčí soupeře s platnou licencí. Pouze v případě 
dohody mezi vedoucími družstev mohou pískat rozhodčí bez licence! Řídící 
orgán soutěže je z vlastního popudu oprávněn na vybraná utkání delegovat 
rozhodčí ( s platnou licencí ) dle vlastního výběru. 
Vedoucí, nebo rozhodčí ( s platnou licencí ) z obou družstev mohou provést 
kontrolu totožnosti hráčů a to ze svého popudu, nebo na žádost některého 
z kapitánů družstev. Tuto kontrolu provedou pouze po zapsání hráčů do zápisu 
před zahájením utkání a dále eventuálně při dopisování jednotlivých dalších 
hráčů do zápisu o utkání.  Nelze požadovat a následně provádět kontroly 
totožnosti po skončení a v průběhu rozehraného utkání a tím jej přerušit! 
 
3.4.6 Systém soutěže: 
Sedm družstev v jedné skupině sehraje s každým družstvem dvě utkání 
systémem jedno utkání doma a jedno venku. Pořadí a termíny jednotlivých 
utkání jsou dána Rozlosováním ( bod č.2 Termínová listina tohoto Zpravodaje ). 



Vítěz soutěže se stává Okresním přeborníkem družstev s právem účasti 
v kvalifikaci o postup do Krajské soutěže 2012. Ze soutěže se nesestupuje. 
 
3.5 Podmínky účastníků soutěží 

a) Předložení řádně vyplněných přihlášek družstev do soutěže a zaplacení 
startovného pro OP družstev ve výši 600 Kč + finanční jistiny ve výši 500 
Kč pro nově přihlášené týmy. Zaplacení finančních pohledávek a pokut 
oddílů ze všech předchozích let. Vše do termínu 18.2.2011. 

b) Provedení vlastní oddílové registrace u ČNS. 
c) Provedení hráčské registrace, zaplacení poplatku za hráčskou licenci. 

Roční poplatek činí bez rozdílu kategorie 50 Kč /osobu a suma musí 
souhlasit s počtem osob uvedených na soupiskách družstev. Doklad o 
zaplacení ( kopii ) přiložit k soupisce družstva!  Prokazatelně doručená     
( doporučeně poštou ) soupiska družstva mužů ( jednotný tiskopis ) včetně 
průkazových fotek ( 3,5x4,5 cm ) u nových hráčů, vedoucích a trenérů 
uvedených na soupisce týmu, kterým ještě ONS registrační průkaz 
nevyhotovil. Fotky na zadní straně popsat jmény. Minimální počet hráčů 
uvedených na soupisce družstva se stanovuje na 6. Pokud je 
vedoucím/trenérem a zároveň hráčem jedná, stejná osoba, tak se hradí 
poplatek pouze jedenkrát. Vše do termínu 18.2.2011 na adresu STK! 
Všechny poplatky budou z důvodu provádění kontroly o správnosti 
zaplacení hrazeny bankovním převodem na číslo účtu: 1310925193/0800. 
Do textu poznamenat oddíl a účel provedení platby. Družstvo si uschová 
kopii dokladu o zaplacení ( pro případ možných nesrovnalostí ). Tento 
účet bude i v budoucnu sloužit pro účely zaplacení hráčských licencí, 
poplatku za žádost Změny specifikace utkání ( viz Změna specifikace 
utkání 3.6.2 ) a platby za přestup/hostování hráče ( viz Přestup a hostování 
hráče 3.6.3 ). Poplatky je možné uhradit i v hotovosti (  příjmový doklad ). 
 

3.5.1 Důležité upřesnění k registracím: 
a) Při hostování a přestupech hráčů v rámci ONS, hradí v soutěžním roce 

daný hráč licenční poplatek pouze jednou v mateřském oddílu. Při 
hostování a přestupech hráčů startujících v družstvech a soutěžích vyšších 
a to řízených KNS/ČNS, nebo ze soutěží řízených jiným ONS ČR, nemusí 
hradit ONS Kutná Hora licenční poplatek ti hráči, kteří tak již v daném 
soutěžním roce provedli v mateřském oddílu ( musí to prokázat 
potvrzením: volná, nepředepsaná forma opatřená razítkem  od daného 
KNS, ČNS, nebo ONS a nezáleží na výši takto zaplacených poplatků. Ti 
hráči, kteří nevlastní registrační průkaz ( řídící orgán dané soutěže 
nevydal průkaz ), anebo ukončí hostování v soutěžích, které nevydávaly 
průkazky ( ČNS, … ) zaplatí pouze režijní poplatek za vyhotovení 
registračního průkazu ONS Kutná Hora a to ve výši 20 Kč včetně dodání 
průkazového fota. V případě změny oddílového členství ( přestup, volný 



hráč ) musí tento hráč splnit podmínky pro vydání nového 
registračního průkazu ( zaplatit poplatek 20 Kč, dodat průkazové foto a 
soupisku nového oddílu ). Poznámka: ČNS nevyhotovuje, ani nevydává 
žádné registrační průkazy a svou vlastní registraci hráčů vede přes 
elektronické soupisky! KNS vydává nové registrační průkazy pouze 
v žákovské kategorii! V jiném případě musí hráč splnit podmínky pro 
provedení hráčské registrace ( dopsání na soupisku družstva, registrační 
průkaz a úhrada licenčního poplatku ). Rovněž je vše podmíněno i faktem, 
že oddíl/klub, kterého hráč připravuje hostování/přestup provedl řádnou 
jednorázovou registraci oddílu/klubu u ČNS ( přehled je na webu ČNS )! 

b) Při fluktuaci hráčů startujících v družstvech a soutěžích vyšších a to 
řízených ČNS/KNS ( Církvice ), nemusí hradit orgánům ONS Kutná Hora 
licenční poplatek ti hráči, kteří tak již v daném soutěžním roce provedli 
cestou svého oddílu ( musí to prokázat potvrzením: volná, nepředepsaná 
forma opatřená razítkem od daného řídícího orgánu ČNS/KNS a nezáleží 
na výši takto zaplacených poplatků ). V jiném případě a v případě 
ukončení fluktuace v následujícím roce ( vrátí registrační průkaz orgánům 
KNS ) musí hráč splnit podmínky pro provedení hráčské registrace 
(dopsání na soupisku družstva, reg. průkaz a úhrada licenčního poplatku ).  

 
c) Vedoucí družstev a hráčů z ONS Kutná Hora/Kolín startujících pouze 

v soutěžích řízených VV ČNS si ve vlastním zájmu zabezpečí splnění 
podmínek pro účast v těchto soutěžích. 
 

d) ONS zabezpečí vyhotovení nových registračních průkazů v jednotném 
tiskopisu a jejích distribuci družstvům do konce měsíce března 2011, 
včetně potvrzených soupisek družstev. Platnost těchto průkazek bude na 
dobu neurčitou, ale licenční poplatky budou hrazeny každý rok! 
Upozornění: Průkazky vydané středočeským KNS jsou platné i pro 
soutěže řízené ONS Kutná Hora, za předpokladu, že daný hráč má 
zaplacené licenční poplatky v daném roce! Pokud některý z hráčů 
nezaplatí licenční poplatky v následujícím roce, bude platnost jeho 
registrace pozastavena a vedoucí oddílu zodpovídá za vrácení takto 
neplatného registračního průkazu Předsedovi ONS Kutná Hora! 
Rozhodujícím kritériem pro start hráče v soutěžích řízených ONS 
K.Hora/Kolín bude stejně jako i v jiných sportech platný registrační 
průkaz  ( nestačí pouze uvedení na soupisce ). Družstva si jsou ve 
vlastním zájmu zodpovědná za včasné vyřízení platnosti předepsané 
dokumentace a vše by měla řešit v dostatečném předstihu ( platí i pro 
vystavení nových registračních průkazů dopsaných hráčů družstev na 
jejích soupisky a v neposlední řadě poškozené/nečitelné průkazy ). 
 
 



e) Všechny oddíly řízené VV ONS Kutná Hora a Kolín jsou povinny 
používat pouze jednotnou soupisku družstva. V této soupisce již nebude 
uváděno rodné číslo, které bude nahrazeno číslem registrace. Registrační 
čísla ( 001 – 999 ) jednotlivým hráčům přiděluje řídící orgán soutěže 
v posloupné návaznosti s ohledem na již vydané licence.  Aktualizované 
soupisky všech družstev budou k dispozici k nahlédnutí na webu ONS.  
Rovněž jsou zde k dispozici všechny potřebné tiskopisy nezbytné pro 
řízení soutěží: Přihláška, Zápis o utkání, Hostování/Přestup, Změna 
Specifikace utkání…… 
 

3.6 Všeobecné povinnosti účastníků soutěží 
3.6.1 Hrací dny, začátky utkání: 
Hracím dnem je sobota se začátkem utkání od 09.00 hod. Výjimku  tvoří pouze 
následující utkání družstva Krakovany/Radovesnice II  s tímto upřesněním: 
a) utkání č.3  Krakovany/Radovesnice II – Velké Chvalovice ( 1.kolo ) dne  

13.4.2011 ( středa )  od 17.00 hod. 
b) utkání č.5  Kutná Hora – Krakovany/Radovesnice II ( 2.kolo ) dne  

24.4.2011 ( neděle )  od 14.00 hod. 
c)  utkání č.8  Čáslav - Krakovany/ Radovesnice II ( 3.kolo ) dne 1.5.2011  

( neděle )  od 14.00 hod. 
d) utkání č.11  Krakovany/Radovesnice II – Církvice „B“ ( 4.kolo ) dne  

8.5.2011 ( neděle )  od 14.00 hod. 
e)  utkání č.16  Krakovany/Radovesnice II – Zruč n.S. ( 6.kolo ) dne  

22.5.2011 ( neděle )  od 14.00 hod. 
f ) utkání č.21  Chabeřice - Krakovany/Radovesnice II ( 7.kolo ) dne  

29.5.2011 ( neděle )  od 14.00 hod.  
g) utkání č.24  Velké Chvalovice - Krakovany/Radovesnice II ( 8.kolo ) dne  

1.6.2011 ( středa )  od 17.00 hod. 
h) utkání č.29 Krakovany/Radovesnice II  - Čáslav ( 10.kolo ) dne  

19.6.2011 ( neděle )  od 14.00 hod.   
i) utkání č.37  Zruč n.S. - Krakovany/Radovesnice II ( 13.kolo ) dne  

11.9.2011 ( neděle )  od 14.00 hod.   
j) utkání č.42 Krakovany/Radovesnice II  - Chabeřice ( 14.kolo ) dne  

18.9.2011 ( neděle )  od 14.00 hod.    
 
Pokud se jakékoliv utkání v daném termínu neodehraje/nedohraje  
( špatné počasí, terén… ), musí se obě družstva dohodnout na přesném náhradním 
termínu. Tento náhradní termín sehrání utkání musí být stanoven do 14-ti 
kalendářních dnů od původního termínu daného Rozlosováním ( uvést do zápisu o 
utkání a kopii zápisu nedohraného utkání odeslat na STK do 48 hodin). Toto 
neplatí pro poslední 14. kolo, kde termín jeho sehrání stanoví řídící orgán soutěže. 
V případě, že se družstva nedohodnou na termínu dohrávky bude jim termín 
sehrání takového utkání určen Řídícím orgánem soutěže a to do čtrnácti dnů od 



termínu daného Rozlosováním. Družstvu ( oběma družstvům ), která k utkání 
nenastoupí, bude udělena kontumace výsledku. Pokud k utkání nenastoupí domácí 
družstvo, je povinno uhradit cestovné náklady pro 6 hráčů hostujícího družstva ve 
výší platných tarifů hromadní dopravy. Celkovou výši těchto nákladů stanoví řídící 
orgán soutěže spolu s termínem a podmínkami  jejích splatnosti. 
Předehrát utkání je možné po dohodě vedoucích oddílů. V tomto případě je 
vedoucí domácího družstva povinen tuto změnu oznámit řídícímu orgánu soutěže. 
Pokud se předehrávané utkání z jakéhokoliv důvodu nesehraje, platí pro  jeho 
odehrání řádný oficiální termín. Jiné pozdější sehrání utkání  
( odložení ), než je dané v oficiálním termínu Rozpisem  řešit žádostí o Změnu 
specifikace utkání ( viz Změna specifikace utkání, bod 3.6.2 tohoto Rozpisu ). 
Řídící orgán soutěže si vyhrazuje právo stanovit termín utkání dle vlastního 
uvážení ( závažné důvody ). 
 
3.6.2 Změna specifikace utkání: 
V souladu s články 3.10 a 3.10.4 SŘ ČNS: Změna specifikace utkání, si mohou 
družstva podat žádost o pozdější ( odložené ) sehrání utkání než v řádném 
oficiálním termínu. Žádost musí být prokazatelně doručena poštou (doporučeně) 
na předepsaném tiskopisu ( formulář je umístěn na webu ONS ) a to písemně do 
5 pracovních dnů před oficiálním termínem sehrání utkání na adresu, nebo 
přímo do rukou předsedy STK. Žádost musí obsahovat písemnou dohodu obou 
zúčastněných družstev! K žádosti je nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení 
stanoveného poplatku ve výši 100 Kč na č.ú.: 1310925193/0800. Do textu 
poznamenat odesilatele a účel provedené platby. Družstvo si uschová kopii 
potvrzení o zaplacení (pro případ možných nesrovnalostí ). Tyto poplatky je 
možné uhradit rovněž v hotovosti ( příjmový doklad ). V případě nesplnění 
těchto výše popsaných podmínek a neodehraní utkání v řádném, oficiálním 
termínu bude udělena kontumace oběma družstvům. Pokud řídící orgán soutěže 
nejpozději 3 dny před oficiálním termínem utkání nesdělí oběma družstvům své 
rozhodnutí k jejích žádosti, považuje se změna za schválenou. 
 
3.6.3 Přestupy a hostování hráčů: 

a) V souladu s platným SŘ ČNS čl.6.2 nesmí hráč ohlásit v jednom 
přestupním termínu více přestupů a rovněž přestup do více oddílů. Po 
přestupu může hráč ohlásit přestup do oddílu, ze kterého přestoupil až po 
uplynutí doby 12 měsíců. Do jiného oddílu okamžitě. Za ohlášení 
přestupu musí hráč ve prospěch přestupního orgánu dlouhodobé soutěže 
zaplatit přestupní poplatek ve výši určené Směrnicí pro hospodaření ČNS 
( 300 Kč ). Postup pro provedení platby je stejný jako u plateb za Změny 
specifikace utkání ( viz bod 3.6.2 ). Přestup hráče mezi oddíly ONS v něm 
sdružených řeší pře- stupní orgán ONS. Přestup hráče mezi oddíly 
různých okresních svazů v něm sdružených, nebo hráče do/z oddílu, jehož 
některé družstvo hraje nejvýše krajský přebor řeší přestupní orgán KNS. 



Přestupní orgán ČNS řeší přestup hráčů mezi oddíly různých krajů, hráčů 
oddílů kteří naposledy hráli, nebo budou hrát soutěž řízenou VV ČNS. 

b) V souladu se SŘ ČNS čl. 3.3 s tímto upřesněním: Hostování hráče platí 
v průběhu jednoho hracího roku a je ukončeno doručením oznámení jeho 
mateřského oddílu ( MO ) o ukončení hostování řídícím orgánům 
dlouhodobých soutěží, ve kterých startoval a oddílu, kde hostoval. 
Oznámení musí MO doručit prokazatelně, nebo předat osobně proti 
podpisu nejpozději 30.6.2011. Nesplní-li tuto podmínku, považuje se 
hostování za neukončené a platí do konce kalendářního roku 2011. Za 
ohlášení hostování musí hráč ve prospěch řídícího orgánu dlouhodobé 
soutěže, ve které bude startovat, zaplatit poplatek ve výši 300 Kč  určené 
Směrnicí pro hospodaření ČNS. Postup pro provedení platby je stejný 
jako u plateb za Změny specifikace utkání ( viz bod 3.6.2 ).  
 

3.6.4 Náklady: 
Družstva v soutěži startují na vlastní náklady. 
 
3.6.5 Zápisy o utkání, výsledkové listiny z jednorázových přeborů a turnajů: 
Za vedení a správnost vyplnění zápisu o utkání je zodpovědné vždy domácí 
družstvo. Pokud se domácí družstvo k utkání nedostaví, je povinnost převedena 
na hostující družstvo. Za výsledkové listiny z jednorázových přeborů a turnajů 
uvedených v termínovém kalendáři ONS zodpovídá pořádající oddíl. Zápisy 
zasílá domácí družstvo/pořádající oddíl do 48 hod. po skončení akce na 
adresu/e-mail STK. Zaslání je možné v elektronické podobě, nebo tištěný 
originál zápisu odeslat doporučeně poštou. V případě neodeslání zápisu o utkání 
do 30 dnů od jeho sehrání bude proviněnému družstvu udělena kontumace! 
 
3.6.6 Hlášení výsledků: 
Domácí družstvo je povinné oznámit řídícímu orgánu STK a to telefonicky, 
nebo SMS zprávou výsledek utkání nejpozději do 8 hod. po jeho skončení. 
Příklad hlášení: číslo utkání 2: Chabeřice – Čáslav 5:5, sety 12:12. 
 
3.6.7 Účast na jednorázových přeborech: 
Každé družstvo dlouhodobých soutěží OP družstev mužů ONS Kutná Hora a 
Kolín má povinnost startovat minimálně jedním účastníkem/sestavou na 
povinných jednorázových přeborech mužů v příslušném roce. Jedná se o OP2, 
OP3 a OP1 (viz Rozpis jednorázových přeborů, bod 4 tohoto Zpravodaje ). 
 
3.6.8 Provinění a pokuty: 
Každé družstvo složilo před soutěží návratnou finanční jistinu ve výši 500 Kč, 
z které budou odečítány případné pokuty. Pokud částka za sankce přesáhne tuto 
výši, je povinné provinilé družstvo uhradit tento rozdíl částky po skončení 
soutěžního ročníku 2011 ( Konference ONS, únor 2012 ).  



 
NESPLNĚNÍ POVINNOSTI – ZA KAŽDÉ PROVIN ĚNÍ VÝŠE 

POKUTY 
Nenahlášení výsledku utkání telefonicky/SMS zprávou 100 Kč 

Chybně vyplněný zápis o utkání, výsledková listina z jednorázových 
přeborů a turnajů uvedených ve sportovním kalendáři 2011 

100 Kč 

Pozdní zaslání zápisu o utkání, výsledkové listiny z jednorázových přeborů 
a turnajů uvedených ve sportovním kalendáři 2011 

100 Kč 

Pozdní zaslání předepsané dokumentace ( přihlášky, soupisky… ) 200 Kč 

Neúčast na povinných jednorázových přeborech ( OP1, OP2, OP3 ) 500 Kč 

Neúčast domácího družstva na utkání – povinnost uhradit cestovné náklady 
pro 6 hráčů hostujícího družstva dle tarifů hromadné dopravy 

Určí řídící 
orgán 

Nezaslání zápisu o utkání – udělení kontumace 1.000 Kč 

Odstoupení/ vyloučení družstva ze soutěže 3.000 Kč 

 
Poznámka: 
V případě, že družstvo neuhradí udělené pokuty po skončení soutěží 2011 
( v případě neúčasti domácího družstva na utkání do termínu stanoveného 
řídícím orgánem soutěže ), bude jemu i jeho hráčům pozastavena sportovní 
činnost v soutěžích řízených ONS Kutná Hora a Kolín na dobu dvou let! 
 
3.6.9 Kvalifikace o postup do Krajské soutěže ( KS ) 2012: 
Kvalifikace se uskuteční dne 1.října 2011 a pořadatelem bude ONS Kladno. 
Podmínky pro účastníky kvalifikace: 

a) Účastnit se kvalifikace mohou pouze družstva/kluby, které provedly 
řádnou vlastní registraci oddílu u ČNS.  

b) Pro účast v kvalifikaci se stanovuje složení kauce ve výši 2.000 Kč a 
to úhradou současně s podáním přihlášky do kvalifikace na účet KNS. 
Tato podmínka platí pro všechny účastníky kvalifikace, tj. včetně družstva 
sestupujícího z KS 2011. Kauce bude v případě účasti v kvalifikaci 
účastníkům vrácena. Vedoucí družstev budou mít k dispozici kopii 
dokladu o zaplacení kauce. V případě neúčasti přihlášeného družstva bude 
50% částky kauce předáno pořadateli kvalifikace jako částečná náhrada 
ztráty související z neúčasti družstva a 50% zůstává KNS. Kvalifikace do 
KS 2012 se účastní vítězové okresních přeborů ( případně družstva na 
dalším pořadí, pokud vítězové účast odmítnou, vše v souladu se SŘ 
čl.3.12.6 ) a právo účasti mají i sestupem ohrožená družstva KS 2011 
v návaznosti na situaci středočeských zástupců v 2.lize. KNS pevně 
stanovil počet účastníků na osm v obou soutěžích ( KP i KS ). 

c) Jednotlivé ONS zašlou předběžné přihlášky sekretáři KNS do 31.8.2011 a 
KNS těmto svazům rozešle propozice ke kvalifikaci. Jistí účastníci            
( družstva ) kvalifikace pak mohou zasílat své přihlášky následně ( včetně 



potvrzení o zaplacení kauce ) sekretáři svazu, nejpozději však do termínu 
17.9.2011. Tiskopis formuláře přihlášky do kvalifikace je k dispozici na 
stránkách KNS: nohejbalslany@seznam.cz Účastníci budou mít platné 
soupisky družstev pro rok 2011, průkazy totožnosti a doklad ( kopii ) o 
zaplacení nařízené kauce. Prezence družstev proběhne v den a v místě 
konání do 08.00 hod.  

d) Pořadatel: bude mít k dispozici 2 venkovní kurty s odpovídajícím 
vybavením a v případě nepřízně počasí regulérní halu ( nájemné hradí 
KNS ze svých prostředků ). KNS včas připraví a elektronicky rozešle 
všem účastníkům kvalifikace propozice a na akci deleguje rozhodčí  
( náhrady hrazeny z prostředků KNS ). Rovněž náleží pořadateli nárok na 
jednorázovou organizační odměnu ve výši 1.000 Kč. Časový 
harmonogram a hrací systém bude řídícím orgánem ( pořadatelem ) 
upraven dle obdržených počtu přihlášek. 

 
 
3.7  Další doplnění pro soutěže 
3.7.1 Propagace: 
Celý průběh soutěží bude zveřejňován v jednotlivých Zpravodajích vydávaných 
řídícím orgánem ONS. První Zpravodaj č.1/2011 obdrží vedoucí družstev 
v tištěné podobě, další Zpravodaje pak pouze elektronicky. Průběh a výsledky 
budou rovněž předávány do  Kutnohorského deníku ( páteční, nebo sobotní 
vydání ), do Obzorů Kutnohorska (týdeník), do TEPu Kutnohorska (týdeník), na 
webu ONS: http://op-kh-ko.wz.cz ( správce  p. Roman Laube ) a na webu: 
vysledky.com ( správce p. Jiří Potočník ), zde vždy nejpozději do pondělí 
následujícího týdne.  
 
3.7.2 Formuláře a tiskopisy: 
Všechny nezbytné formuláře potřebné pro řízení a chod soutěží ( přihláška 
družstva, soupiska družstva, zápis o utkání, tiskopis hostování hráče, tiskopis 
přestupu hráče, žádost Změny specifikace utkání… ) jsou k dispozici  družstvům 
a oddílům pro stažení na webu ONS: http://op-kh-ko.wz.cz 
 
3.7.3 Soupisky družstev mužů 2011: 
Všechny soupisky družstev mužů 2011 jsou pouze pro náhled k dispozici na 
webu ONS.  Na těchto aktualizovaných soupiskách ( k datu aktualizace ) budou 
uvedeni všichni hráči, kteří mají řádně zaplacené licenční poplatky pro rok 2011 
a tím právo startu v dlouhodobých soutěžích řízených ONS Kutná Hora a Kolín. 
Zadavatelem změn na těchto soupiskách je pouze a výhradně řídící orgán ONS. 
 
 
 
 



4. JEDNORÁZOVÉ OKRESNÍ PŘEBORY TROJIC, DVOJIC A    
       JEDNOTLIVCŮ MUŽŮ -rozpis 
Hraje se dle všeobecných ustanovení platných pro soutěž mužů. 
 
4.1 Řídící orgán   
Řídícím orgánem jednorázových okresních přeborů trojic ( dále jen OP3 ), dvojic   
( dále jen OP2 ) a přeboru jednotlivců ( dále jen OP1 ) je STK ONS.  
Kontakt a adresa: Předseda STK a ONS Kutná Hora: Ing.Peter Rackovský, Čáslav, 
Žitenická 1535, 286 01, telefon : byt 327 314243, mobil  776 245430, e-mail :  
rackovskypeter@seznam.cz 
  
4.2 Pořadatelé, termínová listina, začátky 

Přebor Pořadatel/Vedoucí akce Datum/Místo 
konání 

Začátek 

Okresní přebor trojic TJ Sokol Čáslav/Jiří Hykel 15.5.2011/ 
Čáslav 

09.00 hod. 

Okresní přebor dvojic Chabeřice Star/Antonín Jelínek 12.6.2011/ 
Zruč n.S. 

09.00 hod. 

Okresní přebor jednotlivců  TJ Slavoj Č.Brod/Jan Vokáč 26.6.2011/ 
Č.Brod 

09.00 hod. 

 
4.3 Účast 
Každé družstvo dlouhodobých soutěží OP družstev mužů ONS Kutná Hora a 
Kolín je povinné startovat na těchto jednorázových přeborech ONS min. jedním 
účastníkem/sestavou. V OP1 jsou povoleni max. dva jednotlivci z každého 
družstva OP. Pořadatel má právo nasadit tři jednotlivce. Těchto přeborů se 
mohou účastnit i hráči bez registrace u ONS K.Hora. 
 
4.4 Přihlášky, herní systém 
Podání přihlášek na přebory do 08.45 hod. v den konání. Systém určí pořadatel 
podle počtu přihlášených účastníků. Výsledky přeboru  musí určit celkové 
pořadí všech účastníků. 
 
4.5 Startovné                  
Každý účastník těchto přeborů je povinen před jejích zahájením zaplatit  
pořadateli startovné ve výši 50 Kč/jednotlivec, 100 Kč/ dvojice a 150 Kč/  
trojici.  Pokud se přeboru nezúčastní družstvo s povinností, bude z jeho  
finančního postihu ( viz  bod 3.6.8 Pokuty ) odevzdána část prostředků ve  
výši určeného startovného tohoto družstva pořadateli, jako částečná  
náhrada ztráty související z neúčasti družstva. Příklad: neúčast dvou  
družstev s povinností na OP dvojic, tj. 2x100 Kč. Celkem bude pořadateli  
odevzdáno 200 Kč. Všechny tyto finanční prostředky budou pořadatelům 
předány po skončení soutěžního ročníku na Konferenci ONS za  



předpokladu splnění podmínek dle bodu 3.6.5 tohoto Zpravodaje.  
V opačném případě bude  vše převedeno na účet řídícího orgánu soutěže,  
včetně finančního postihu pořadateli dle bodu 3.6.8 Zpravodaje. 
 
4.6 Vítěz                        
Získává titul „ Přeborník okresu 2011“. Krajské jednorázové přebory mužů se 
v roce 2011 nekonají. Částečnou náhradou je Středočeský pohár trojic  
( viz Termínový kalendář 2011, 13.3.  v Čelákovicích ). 
 
4.7 Ceny a občerstvení  
Zajistí pořadatel z prostředků startovného těchto akcí.    
 
5. JEDNORÁZOVÝ OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ A DOROSTU –  

rozpis 
Hraje se dle všeobecných ustanovení platných pro soutěž mužů. 
 
 
5.1 Řídící orgán   
Řídícím orgánem jednorázového okresního přeboru mládeže je STK ONS.  
Kontakt a adresa předsedy STK a ONS Kutná Hora: 
Ing.Peter Rackovský, Čáslav, Žitenická 1535, 286 01, telefon : byt 327 314243, 
mobil  776 245430, e-mail :  rackovskypeter@seznam.cz 
  
5.2 Pořadatel, termínová listina, začátek 

Přebor Pořadatel/Vedoucí akce Datum/Místo 
konání 

Začátek 

Okresní přebor dorostu TJ Slavoj Vrdy/Jan Havránek 5.6.2011/ Vrdy 09.00 hod. 

Okresní přebor žáků  TJ Slavoj Vrdy/Jan Havránek 5.6.2011/ Vrdy 09.00 hod. 

   
5.3 Podmínky účasti 
Přebor mládeže není povinný, ale podmínkou startu účastníků je jejích rok 
narození. Pro soutěž dorostu rok narození 1992 a mladší a pro soutěž žáků rok 
narození 1996 a mladší. Těchto přeborů se mohou účastnit i hráči bez registrace 
u ONS K.Hora. 
 
5.4 Přihlášky, herní systém 
Podání přihlášek na přebory do 08.45 hod. v den konání. Systém určí pořadatel 
podle počtu přihlášených účastníků. Systém musí určit celkové pořadí všech 
účastníků. 
 
5.5 Startovné                  
Dobrovolné. 



5.6 Vítěz                        
Získává titul „ Přeborník okresu 2011“. 
 
5.7 Ceny a občerstvení  
Ceny zajistí řídící orgán a pořadatel. Občerstvení pořadatel. 
        
6. OKRESNÍ PŘEBOR VETERÁNŮ – rozpis 
Hraje se dle všeobecných ustanovení platných pro soutěž mužů. 
 
6.1 Řídící orgán   
Řídícím orgánem jednorázového okresního přeboru veteránů je STK ONS. 
Kontakt a adresa předsedy STK a ONS Kutná Hora: 
Ing.Peter Rackovský, Čáslav, Žitenická 1535, 286 01, telefon : byt 327 314243, 
mobil  776 245430, e-mail :  rackovskypeter@seznam.cz 
  
6.2 Pořadatel, termínová listina, začátek 

Přebor Pořadatel/Vedoucí akce Datum/Místo 
konání 

Začátek 

Okresní přebor dvojic TJ Sokol Čáslav/Petr Koutný 24.9.2011/ 
Čáslav 

09.00 hod. 

Okresní přebor trojic  TJ Sokol Čáslav/ Vlado Ondruš 24.9.2011/ 
Čáslav 

09.00 hod. 

 
6.3 Podmínky účasti 
Přebor veteránů není povinný, ale podmínkou startu účastníků je jejích rok 
narození 1971 a starší. Těchto přeborů se mohou účastnit i hráči bez registrace u 
ONS K.Hora. 
  
6.4 Přihlášky, herní systém 
Podání přihlášek na přebory do 08.45 hod. v den konání. Systém určí pořadatel 
podle počtu přihlášených účastníků. Systém musí určit celkové pořadí všech 
účastníků. 
 
6.5 Startovné                  
Každý účastník jednorázových přeborů je povinen před jejích zahájením  
zaplatit pořadateli startovné ve výši 60 Kč za dvojici a 100 Kč za trojici. 
 
6.6 Vítěz                        
Získává titul „ Přeborník okresu 2011“. Krajské jednorázové přebory veteránů 
se v roce 2011 nekonají. 
 
6.7 Ceny a občerstvení  
Zajistí pořadatel.      



7.TURNAJE 2011 
 
7.1 Povinnosti pořadatelů turnaj ů 

a) Turnaje uvedené v termínovém kalendáři ONS jsou již tradiční a pro  
pořadatele závazné. Za výsledkové listiny z  turnajů zodpovídá pořadatel  a 
zasílá je do 48 hod. po skončení akce na adresu/e-mail STK.  Zaslání je možné 
v elektronické, nebo tištěné podobě. V případě neodeslání výsledkových listin z 
turnajů bude pořadatel potrestán finanční pokutou ( viz Pokuty, bod 3.6.8  ). 
     b) Výsledky ze všech těchto turnajů budou započteny do soutěže   
“SATELIT 2011“ za splnění podmínek v bodě 8.3 tohoto Zpravodaje.  Celkový 
vítěz bodování tohoto okruhu turnajů se stane nejlepším turnajovým hráčem a 
držitelem ceny v podobě trofeje „SATELIT 2011“. Cenu pro vítěze věnuje řídící 
orgán ONS Kutná Hora. 
 
7.2  Pořadatelé, termínová listina, začátky 

Turnaj Pořadatel Datum/Místo 
konání 

Začátek 

Vánoční turnaj trojic mužů – 34.ročník Zruč n.S. 26.12.2010/ 
Zruč n.S.  

08.30 hod. 

Vánoční turnaj trojic mužů – 11.ročník Vrdy 26.12.2010/ 
Vrdy 

08.30 hod. 

Turnaj trojic mužů „O pohár ONS“ – 17.ročník Čáslav 19.3.2011/ 
Čáslav 

08.30 hod. 

Turnaj dvojic mužů“O pohár obce Chabeřice“ – 
3.ročník 

Chabeřice 26.3.2011/ 
Zruč n.S. 

08.30 hod. 

Jarní turnaj dvojic mužů Konojedy 17.4.2011/ 
Konojedy 

09.00 hod. 

Turnaj dvojic mužů KRA.KON 41 Konojedy 19.6.2011/ 
Konojedy 

09.00 hod. 

Turnaj dvojic mužů „Čáslavská pata“ – 9.ročník Čáslav 16.7.2011/ 
Čáslav 

08.30 hod. 

Prázdninový turnaj dvojic mužů Konojedy 31.7.2011/ 
Konojedy 

09.00 hod. 

Posvícenský turnaj trojic mužů – 12.ročník Vrdy 13.8.2011/ 
Vrdy 

08.30 hod. 

Předzimní turnaj dvojic mužů Konojedy 9.10.2011/ 
Konojedy 

09.00 hod. 

Vánoční turnaj trojic mužů – 35.ročník 
Satelitní 2012 

Zruč n.S. 26.12.2011/ 
Zruč n.S.  

08.30 hod. 

Vánoční turnaj trojic mužů – 12.ročník 
Satelitní 2012 

Vrdy 26.12.2011/ 
Vrdy 

08.30 hod. 

 
7.2  Povinnosti pořadatelů turnaj ů 

b) Výsledková listina turnaje musí obsahovat 
-   výsledky základních skupin ( není podmínkou ) 
-   výsledky vyřazovacích bojů ( není podmínkou ) 



- pořadí družstev 
- jména a příjmení hráčů všech družstev 

 
8. SOUTĚŽE „GRAND – PRIX“  A „SATELIT“  2011 
 
8.1 Podmínky a bodování soutěže „Grand-Prix“ 
a)  Body do soutěže „Grand – Prix“ mohou získat hráči pouze z nohejbalových 
akcí uvedených v termínovém kalendáři ONS 2011 ( bod 1, Zpravodaje ). 
b)  V utkáních OP družstev mužů získává hráč za každé vítězství v zápasech 
dvojic, trojic a  jednotlivců  2 body. Maximální  bodový zisk hráče v jednom 
utkání je 10 bodů. 
c)  Z jednorázových přeborů jednotlivců, dvojic, trojic, mládeže a veteránů  
získávají hráči body podle celkového pořadí a počtu účastníků. Prvním místem 
získá hráč dvojnásobní počet bodů, než je počet účastníků a další každé umístění 
vždy o dva body méně. 
 
Příklad pro 10 družstev/jednotlivců:  1.místo =20 bodů, 2.místo =18 bodů, 
3.místo=16 bodů……………. 10.místo=2 body. 

 
d)  Z turnajů získávají hráči body rovněž podle celkového pořadí a počtu 
účastníků. Za první místo získá hráč tolik bodů, jaký je počet účastníků a každé 
další umístění vždy o jeden bod méně. 
 
Příklad pro 10 družstev/jednotlivců:1.místo =10 bodů, 2.místo =9 bodů,  
3.místo=8 bodů……………..10.místo= 1 bod. 
 
8.2 Vítěz 
Hráč, který nasbírá největší počet bodů se stane nejlepším hráčem okresu pro 
rok 2011 a držitelem ceny v podobě trofeje „Grand-Prix 2011“. Cenu pro vítěze 
věnuje řídící orgán ONS Kutná Hora. Při rovnosti bodů rozhodne o vítězi větší 
počet získaných bodů z OP družstev mužů, pak počet získaných bodů 
z jednorázových přeborů a pokud toto kritérium nerozhodne, může získat cenu i 
víc hráčů. 
 
8.3 Podmínky a bodování soutěže „Satelit“ 
Pokud každý turnaj uvedený ve sportovním kalendáři ONS splní následující tři 
kritéria, bude započten do hodnocení Satelitního okruhu turnajů. 

 
Podmínky:  1) bude uveden v kalendáři ONS ( termín, místo, čas ) 
  2) turnaje se zúčastní minimálně 10 družstev 
  3) pořadatelé řádně zpracují celkové pořadí všech  

družstev/jednotlivců, úplná jména všech hráčů a dle rozpisu 
včas doručí řídícímu orgánu soutěže 



� Do hodnocení této soutěže jsou zařazeni pouze hráči registrovaní  
v ONS pro okresy K. Hora a Kolín. V případě, že za družstvo startuje hráč, který 
nezaplatil licenční poplatky za rok 2011 a tím je v ONS K.Hora a Kolín 
neevidován, nebudou takovému družstvu body do soutěže započteny. 
 

� Body získávají hráči za umístění do 15.místa pořadí z jednotlivých 
turnajů satelitního okruhu a to s následujícím ziskem bodů:  
1. místo = 20 bodů, 2. místo =18 bodů, 3. místo = 16 bodů, 4. místo =  
14 bodů, 5. místo = 12 bodů, 6. místo = 10 bodů, 7. místo = 9 bodů, 8. místo  
= 8 bodů, 9. místo = 7 bodů, 10. místo = 6 bodů, 11. místo = 5 bodů, 12.místo  
= 4 body, 13.místo = 3 body, 14.místo = 2 body a 15.místo = 1 bod.   
Při rovnosti bodů rozhodne o vítězi větší počet lepších umístění a pokud toto 
kritérium nerozhodne, může získat cenu i víc hráčů. 
 
9.RŮZNÉ 
 
9.1 Středočeský krajský přebor ( KP ) 
Náš region budou v KP 2011  reprezentovat oddíly TJ Církvice „A“ a  TJ Slavoj 
Vrdy jako nováček ( převedl soutěž ). Soutěž zahajuje 1.kolem dne 16.4.2011. 
Ostatní účastníci: Sokol Slaný ( sestoupilo z 2.ligy ), TJ Lokomotiva Nymburk , 
MNK Dobříš, Sokol Mn.Hradiště, Sokol Nové Strašecí a nováček SK Vlašim/ 
Votice ( vítěz KS 2010 ). 
 
9.2 Středočeská krajská soutěž ( KS ) 
Reprezentovat region budou v KS 2011 oddíly  SK Úvaly ( sestoupil z KP ), SK 
Vavřinec, Nohejbal Přišimasy, TJ Slavoj Český Brod „B“ ( uhájil účast jako 
vítěz kvalifikace ) a Nohejbal Kostelec n.Č.l./Konojedy nováček, který převedl 
soutěž od oddílu TJ Spartak Čelákovice „B“. Soutěž zahajuje 1.kolem dne 
16.4.2011. Ostatní účastníci: NK Osnice, TJ Neratovice, SK Zaječov. 
 
9.3 Výkonný výbor středočeského Krajského nohejbalového svazu  
( KNS ) 
Předseda/ Komise rozhodčích a trenérů: Peter Rackovský – Čáslav, Sekretář/ 
Hospodář: Pavel Kočiš – Osnice, STK: Jiří Beránek - Slaný, Komise mládeže : 
František Viedemann – Nové Strašecí. Dozorčí rada: Petr Kočiš – Osnice. 
 
10.ADRESÁŘ 2011 

VV ONS Jméno a 
příjmení 

Adresa  Telefon email 

Předseda 
ONS,  
řídící orgán, 
STK 

Ing.Peter 
RACKOVSKÝ 

Žitenická 
1535, 

Čáslav 286 01 

776 245430 
byt 

327314243 

rackovskypeter@seznam.cz 
email ONS: 

Info@op-kh-ko.wz.cz 



Člen VV ONS 
Kutná Hora 

Roman 
KRISTÍN 

Dusikova 
1244, 

Čáslav 286 01 

777 806989  

Člen VV ONS 
Kolín 

Jan VOKÁČ Arnošta 
z Pardubic 32, 
Č.Brod 282 

01 

723 389671 voky1@email.cz 

 
 

Oddíl Vedoucí/ 
trenér 

Adresa  Telefon/email Hřiště 

TJ JISKRA 
ZRUČ n.S. 

Zdeněk 
REBHÁN 

Na Výsluní 752, 
285 22 Zruč 

n.S. 

737 656652, 
byt 

327 532521 
rebhan.zdenek@tiscali.cz 

Na 
stadionu 

 
 
 

Luděk 
KOTEK 

Na Pohoří 749, 
285 22 

Zruč n.S. 

603 872349   
kotek.ludek@seznam.cz 

 

 

SPARTA 
KUTNÁ 
HORA 

Pavel 
NĚMEC 

Malín 333,  
284 01  

Kutná Hora 

724 065443 
pa_němec@centrum.cz 

U 
Kamenného 
domu 

 Jan 
ŠKARKA 

ml. 

Hradební 623, 
284 01  

Kutná Hora 

737 348687 
janskarka@gmail.com 

 

 

CHABEŘIC
E 

STAR 

Antonín 
JELÍNEK 

Chabeřice 49, 
285 22  

Zruč n.S. 

602 133015 
info@stavebniny-

kolumbus.cz 

Chabeřice, 
konec 
vesnice 

 
 
 

Milan 
ZÁVORKA 

Chabeřice 6, 
285 22 

Zruč n.S. 

723 617219 Směr 
Kácov 

TJ SOKOL 
ČÁSLAV 

 
 

Jan HYKEL BZS 1497, 
286 01 
Čáslav 

731 443150 
janyhykel@email.cz 

Za 
sokolovnou 
Masary-
kova 241 

 Petr 
KOUTNÝ 

Pražská 1616, 
286 01 
Čáslav 

721 590145 
yntuok@centrum.cz 

 

NK VELKÉ 
CHVALOVI

CE 

Tomáš 
MIKOVEC 

Ke Dráze 135, 
289 11 
Pečky 

777 719395 
miky.kovarna@seznam.cz 

 

Ulice ke 
hřišti 

 Petr ULMAN V Horkách 903, 
289 11 
Pečky  

739 663933 
papanekk@seznam.cz 

 
 
 

 
 
 
 



Oddíl Vedoucí/ 
trenér 

Adresa  Telefon/email Hřiště 

TJ 
CÍRKVICE 

B 

Richard 
LACZKO 

Jakub 178,  
285 33 

Církvice 

734 589131 
rlaczko@seznam.cz 
volenecj@seznam.cz 

Jakub u 
kostela 

 
 
 

Václav 
HOLÝ 

Puškinská 653, 
284 01 

Kutná Hora 

606 870427 
 

 

NK  
KRAKOVANY/ 
RADO- 
VESNICE II 

Tomáš 
FRITSCHER 

Krakovany 279, 
281 27 

723 362917 
fritscher@email.cz 

Rado-
vesnice II 

 
 
 

Pavel 
DOSTÁL 

Krakovany 221, 
281 27 

602 231336 
p.dostal@top-nstal.cz 

 

 
 
 
10.1   OSTATNÍ ODDÍLY A ORGANIZACE: 

Oddíl Vedoucí Adresa  Telefon/email Hřiště 

TJ 
CÍRKVICE 

 
 

Josef 
LACZKO 

Valečovská 
846/6 

        Praha 9 
        190 00 

602 245915   
lackopepa@seznam.cz  

Jakub u 
kostela 

TJ SLAVOJ 
VRDY 

Jan 
HAVRÁNEK  

Lázně 348, 
285 71 Vrdy 

723 815123 
vranis@post.cz 

Stadion 
Vrdy, 

Sportovní 
NOHEJBAL 
PŘIŠÍMASY 
 

Václav 
NĚMEČEK 

Horka 10, 
282 01 

Přišímasy 

724 365126 
michal.danek@spoluzaci.cz 

U fotbal. 
hřiště 

TJ SLAVOJ 
ČESKÝ 
BROD 

„B“ 

Tomáš 
PŐSSNICKER 

Kremenáčova 
174, 

104 00 
Praha 10 

603 219287 
possnit@volny.cz 

Wolkerova 
ulice, za 
nemocnicí 
 

SK 
VAVŘINEC 

Miloslav 
VACH 

Okružní 677 
285 04 

U.Janovice 

775 57882 
miloslav.vach@centrum.cz 

Vavřinec 

SK ÚVALY Milan 
HAVEL 

Masarykovo 
Nám. 268, 

250 83 Škvorec 

603 445364, nebo 
321 623658 

papir.havel@tiscali.cz 

Guth 
Jarkovské-
ho, Úvaly 

NOHEJBAL 
KOSTELEC/ 
KONOJEDY 

Josef BÍLEK Štolmíř 42,  
282 01 
Č. Brod  

774 413762 
bilek@blk.cz 

Sokolovna 
Konojedy 

SPRÁVCE WEBOVÝCH 
STRÁNEK ONS 

 

Roman LAUBE 603 186978 
info@op-kh-ko.wz.cz 

 
 



10.2  Adresář Výkonného výboru krajského nohejbalového svazu 
Funkce Jméno Adresa  Telefon/email 

Předseda KNS, 
Komise rozhodčích a 

trenérů 

Ing.Peter 
RACKOVSKÝ 

Žitenická 1535, 
286 01 Čáslav 

776 245430, nebo 
327 314243 

rackovskypeter@seznam.cz 
Sekretář a hospodář 

KNS 
Pavel KOČIŠ Hlavní 70, 

252 42 Jesenice 
606 672050, nebo 

241932119 
kocis1@seznam.cz 

STK KNS, 
Řídící orgán 

 

Mgr.Jiří 
BERÁNEK 

Mánesova 1491, 
274 01 
Slaný 

777 264194  
nohejbalslany@seznam.cz 

Komise mládeže 
 
 

František 
VIEDEMANN  

Pecínovská 91, 
271 01  

Nové Strašecí 

736 611324 
viedfr@seznam.cz 

 
Dozorčí rada Petr KOČIŠ Hlavní 70,  

252 42  
Jesenice 

606 672050 
kocis1@seznam.cz 

 
10.3  Adresa sekretáře Českého nohejbalového svazu 

Funkce Jméno Adresa  Telefon/email 

Sekretář ČNS Vlastimil 
PABIÁN 

Doručovací adresa: 
ČNS, P.O.Box č.22, 
403 17 Chabařovice 

602 940312, nebo 
23301746 

nohejbal@cstv.cz 
SÍDLO ČNS: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6.BANKOVNÍ SPOJENÍ:  GEMB a.s. 
Praha, č.ú. 1722408504/0600  v.s. IČO plátce/příjemce. IČO: 45701989, DIČO:  

CZ45701989. 

 
  
VŠE O NOHEJBALOVÉM D ĚNÍ V REGIONU KH/KO NAJDETE NA :  

 http://op-kh-ko.wz.cz 
 

 
                                    
                
                                           
                                       
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
  
  
          
 
 


