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   1.                 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ ONS 2022   
Den Datum Akce Poznámky 

neděle 26.12.21 Vánoční T3 – 21. ročník Vrdy 

neděle 26.12.21 Vánoční T3 – 44. ročník Zruč n.S. 

sobota 22.1. Zimní T3 Velim – 2.ročník Velim 

čtvrtek 17.3. Shromáždění ONS Čáslav 

sobota 23.4. 1.kolo 
 neděle 24.4. 

  sobota 30.4. 2.kolo   

neděle 1.5.   

sobota 7.5. 3.kolo  

neděle 8.5.   

sobota 14.5. 4.kolo  

neděle 15.5.   

sobota 21.5. 5.kolo  

neděle 22.5.   

sobota 28.5. 6.kolo  

neděle 29.5.   

sobota 4.6. 7.kolo 
 

neděle 5.6. 
 

 

sobota 11.6. 8.kolo  

neděle 12.6. 
 

 

sobota 18.6. 9.kolo  

neděle 19.6. 
 

 

sobota 25.6. 10.kolo  

neděle 26.6. 
 

 

sobota  2.7. Náhradní termín  

sobota 6.8. Velimské trojky – 5.ročník Kolín 

Letní přestávka 

sobota 3.9. 11.kolo  

neděle 4.9. 
 

 

sobota 10.9. 12.kolo  

neděle 11.9. 
 

 

sobota 17.9. 13.kolo  



neděle 18.9. 
 

 

sobota 24.9. Poslední 14.kolo  

neděle 25.9. 33. Mistrovství trojic veteránů Čáslav 

středa 28.9. Náhradní termín  

 

2.   OP DRUŽSTEV MUŽŮ 2022 – TERMÍNOVÁ LISTINA 
1. KOLO – 23.4.2022 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

1. 09.00 KUTNÁ HORA Č. BROD B   

2. 14.00 VELIM KONOJEDY   

3. 09.00 PŘIŠIMASY  SENDRAŽICE   

  SÁZAVA - VOLNO   

2. KOLO – 30.4.2022 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

4. 09.00 SENDRAŽICE SÁZAVA   

5. 09.00 KONOJEDY PŘIŠIMASY   

6. 09.00 KUTNÁ HORA VELIM    

  ČESKÝ BROD B - VOLNO   

3. KOLO – 7.5.2022 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

7. 14.00 VELIM Č. BROD B   

8. 09.00  PŘIŠIMASY KUTNÁ HORA   

9. 09.00 SÁZAVA KONOJEDY   

  SENDRAŽICE - VOLNO   

4. KOLO – 14.5.2022 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

10. 09.00 Č. BROD B SENDRAŽICE   

11. 09.00 KUTNÁ HORA SÁZAVA   

12. 14.00 VELIM PŘIŠIMASY   

  KONOJEDY - VOLNO    

5. KOLO - 21.5.2022 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

13. 09.00 PŘIŠIMASY  Č. BROD B   

14. 09.00 SÁZAVA  VELIM   

15. 09.00 SENDRAŽICE KONOJEDY   

  KUTNÁ HORA - VOLNO   

6. KOLO – 28.5.2022 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

16. 09.00 Č. BROD B KONOJEDY   

17. 09.00 KUTNÁ HORA SENDRAŽICE   

18. 09.00 PŘIŠIMASY SÁZAVA   

  VELIM - VOLNO    



7. KOLO – 4.6.2022 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

19. 09.00 SÁZAVA Č. BROD B   

20. 09.00 SENDRAŽICE VELIM   

21. 09.00 KONOJEDY KUTNÁ HORA   

  PŘIŠIMASY - VOLNO   

 
ZAHÁJENÍ DRUHÉ POLOVINY PŘEBORU -     8. KOLO – 11.6.2022 

 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

22. 09.00 Č. BROD B KUTNÁ HORA   

23. 09.00 KONOJEDY VELIM   

24. 09.00 SENDRAŽICE PŘIŠIMASY   

  SAZAVA - VOLNO   

9. KOLO – 18.6.2022 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

25. 09.00 SÁZAVA SENDRAŽICE   

26. 09.00 PŘIŠIMASY KONOJEDY   

27. 14.00  VELIM KUTNÁ HORA   

  ČESKÝ BROD B - VOLNO   

10. KOLO – 25.6.2022 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

28. 09.00 Č. BROD B VELIM   

29. 09.00 KUTNÁ HORA PŘIŠIMASY    

30. 09.00 KONOJEDY SÁZAVA   

  SENDRAŽICE - VOLNO   

11. KOLO - 3.9.2022 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

31. 09.00 SENDRAŽICE Č. BROD B   

32. 09.00 SÁZAVA KUTNÁ HORA   

33. 09.00 PŘIŠIMASY VELIM   

  KONOJEDY - VOLNO    

12. KOLO – 10.9.2022 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

34. 09.00 Č. BROD B PŘIŠIMASY    

35. 14.00 VELIM SÁZAVA   

36. 09.00 KONOJEDY SENDRAŽICE   

  KUTNÁ HORA - VOLNO   

13. KOLO – 17.9.2022 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

37. 09.00 KONOJEDY Č. BROD B   

38. 09.00 SENDRAŽICE KUTNÁ HORA   

39. 09.00 SÁZAVA PŘIŠIMASY   

  VELIM - VOLNO   



POSLEDNÍ 14. KOLO -24.9.2022 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

40. 09.00 Č. BROD B SÁZAVA   

41. 14.00 VELIM  SENDRAŽICE   

42. 09.00 KUTNÁ HORA KONOJEDY   

  PŘIŠIMASY - VOLNO   

 
 

3.   OBLASTNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV MUŽŮ 2022 – ROZPIS 
VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ: 
3.1 Působnost Rozpisu dlouhodobých soutěží 
Rozpis dlouhodobých soutěží je platný pro soutěže sdružených okresů 
Kutná Hora, Kolín, část Praha – Východ a část Benešov, řízených Výkonným 
výborem ( dále jen VV ) Okresního nohejbalového svazu ( dále jen ONS ) K. 
Hora. Jedná se o soutěž: Oblastní 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 K. Hora. Kontaktní adresa předsedy STK a ONS K.Hora: 
Ing. Peter Rackovský, Čáslav, Žitenická 1535, 286 01, tel. :776 245430,  
e-mail :  rackovskypeter@seznam.cz 

Bankovní spojení, číslo účtu ONS: 1310925193/0800, variabilní 
symbol 26 ( nohejbal ). Sídlo ČUS: Čáslavská 199, Kutná Hora 284 01 
 

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 ) 

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

e) Rozlosování dlouhodobých soutěží ONS ( dále jen Rozlosování ) 
f) 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. 
 
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 míče ) 
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b) Set končí vždy dosažením desátého bodu 
c) Rozhodující třetí set se hraje od stavu 5:5 
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 ( rozhodnutý 
stav ) 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. 
V případě, že družstva nemají rozhodčí s licencí, 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. Nelze provádět kontroly totožnosti po 
skončení a v průběhu rozehraného utkání a tím jej přerušit! 
 
 



3.4.6 Systém soutěže: 
Sedm účastníků „každý s každým“ doma - venku. 1. kolo začíná týden po 
Velikonocích 23.4.2022 a poslední 14. kolo 24.9.2022. Každý tým odehraje 
12 utkání a dvě kola má volno. Vítěz OP získá titul „ PŘEBORNÍK OKRESU 
2022“. Ze soutěže se nesestupuje, kvalifikace o účast v KP družstev mužů se 
nekoná od roku 2021 a je všem umožněno podat přihlášku volně bez 
rozdílu výkonnosti.  
 
3.5 Podmínky účastníků soutěží 
a) Oddíl/ klub má provedenou řádnou registraci u ČNS. Řízení soutěží  
již pátý rok výhradně přes zaběhnutý registr ČNS ( hráčské karty ) s  
licencováním všech hráčů startujících v soutěžích ONS a zavedením  
jeho aplikace k tvorbě elektronických soupisek. Vlastní provedení  
hráčských registrací je věcí v samotném zájmu oddílů a proto splnění této  
povinnosti stojí výhradně na jejich straně!  
 

Poznámka: Registrace klubů a členů oddílů může již od letošního ročníku  
probíhat přes nově spuštěný Informační systém ( IS ). Okresy mají ještě  
v tomto ročníku výjimku v možnosti naposledy využívat zaběhnutý  
registr ČNS. 
 

b) Řádně vyplněná přihláška družstev mužů ( jednotný tiskopis ) do soutěže 
zaslána do termínu 3.3.2022. Zaplacení startovného ( zvýšený členský 
příspěvek družstva ) ve výši 700 Kč + vratné finanční jistiny ( 500 Kč ) pro  
nově přihlášené týmy OP družstev. Vyrovnání finančních pohledávek –  
postihů za rok 2021. Vše do termínu 31.3.2022. 
 

c) Zaslání Soupisu členů družstva mužů ( elektronicky ) na emailovou 
adresu sekretáře ONS: rackovskypeter@seznam.cz, v termínu do  
15.4.2022. Soupis bude obsahovat jména a příjmení hráčů/ funkcionářů,  
čísla registrací ( číslo uvedené na hráčské kartě – registr ČNS ), datum  
narození  a výše částky licenčního poplatku dle věkové kategorie.  
Minimální počet hráčů uvedených v Soupisu družstva mužů se  
stanovuje na šest. 
 

d) Zaplacení ročního licenčního/registračního poplatku ( základní  
členský příspěvek člena družstva ) všem členům družstva oddílu ( hráčům,  
vedoucím atd. ), uvedených v Soupisu družstev startujících v soutěžích  
řízených VV ONS a to bez rozdílu kategorie – muž, žena, dorostenec a žák do 
termínu 15.4.2022. Výše tohoto poplatku je stanovena na 200 Kč pro  
muže a ženy a 100 Kč pro hráče mládeže ( ročník narození 2003 a mladší ).  
Celková výše těchto poplatků musí korespondovat s počtem členů družstva  
uvedených na Soupisu.  
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Poznámky: Pokud je hráčem na soupisce družstva mužů jedná stejná osoba  
vedoucího družstva, tak se hradí poplatek pouze jednou. Trenér v soutěžích  
ONS není povinný a nemusí se tak uvádět.  
Po splnění všech výše uvedených podmínek provede STK ONS cestou  
administrátora ČNS ( KNS ) uzamčení všech členů družstva ( hráčů,  
vedoucích/trenérů ), které je nezbytné pro samotnou tvorbu elektronické  
soupisky. Vedoucí konkrétního družstva bude vyrozuměn ( karty hráčů  
budou opatřeny zámečkem ). V případě dotazů kontaktovat administrátora: 
p. Michal Němec, tel.: 607672962, email: michal.nemec@seznam.cz 
 
e) Všechny tiskopisy a další formuláře nezbytné k řízení soutěží ( zápis o 
utkání, změna specifikace utkání, oznámení hostování, ohlášení přestupu..), 
jsou k dispozici na stránkách ONS:info@op-kh-ko.wz.cz 
 

3.5.1 Přestupy, hostování, fluktuace: 
Upozornění: Veškeré ohlášení přestupů a oznámení hostování vyřizuje 
pouze a výhradně ČNS! 
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 ČNS dlouhodobé soutěže 
zaplatit přestupní poplatek ve výši 300 Kč (Směrnicí pro hospodaření 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 30.6.2022. Nesplní-li tuto podmínku, považuje se hostování za 
neukončené a platí do konce daného kalendářního roku. Za ohlášení  
hostování musí hráč ve prospěch řídícího orgánu ČNS zaplatit poplatek ve 
výši určené Směrnicí pro hospodaření ČNS ( 300 Kč ). 
 
3.6 Všeobecné povinnosti účastníků soutěží 
3.6.1 Hrací dny, začátky utkání: 
Hracím dnem je sobota se začátkem 09.00 hod. viz Rozlosování –  
Termínová listina viz bod č. 2 tohoto Zpravodaje. Výjimka v čase zahájení  
domácích utkání platí pouze u družstva Velimi 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 dohrávky. Tento náhradní termín sehrání utkání musí být 
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stanoven do 14 kalendářních dnů od původního termínu daného 
Rozlosováním ( uvést v Zápisu o utkání a kopii tohoto Zápisu nedohraného 
utkání odeslat na STK do 24 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. Při udělení třetí kontumace je družstvo ze soutěže vyloučeno! 
Předehrát utkání je možné po dohodě vedoucích družstev. V tomto případě 
je vedoucí domácího družstva povinen tuto změnu oznámit řídícímu orgánu 
soutěže ihned po dohodě týmů. Pokud se toto 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 ) odehrání utkání, než 
v řádném oficiálním termínu. Žádost musí být prokazatelně doručena 
elektronickou poštou 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 a doklad o 
zaplacení poplatku ve výši stanovené Hospodářskou směrnicí ČNS platnou, 
pro soutěžní ročník 2022.! V případě nesplnění těchto výše popsaných 
podmínek a neodehraní utkání v řádném, oficiálním termínu bude udělena 
kontumace oběma družstvům.  
 

3.6.3 Náklady: 
Družstva v soutěži startují na vlastní náklady.  
 

3.6.4 Zápisy o utkání, výsledkové listiny z jednorázových akcí: 
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 turnajů 
uvedených v termínovém kalendáři ONS zodpovídá pořádající oddíl. Zápisy 
zasílá domácí družstvo/pořádající oddíl do konce prvního pracovního 



dne po skončení utkání/akce na e-mail STK. Zaslání je možné rovněž 
v tištěné podobě, kdy originál zápisu odeslat doporučeně poštou na adresu 
STK ve výše uvedeném termínu. V případě neodeslání zápisu o utkání do 30 
dnů od jeho sehrání bude proviněnému družstvu udělena kontumace! 
 

3.6.5 Hlášení výsledků: 
Domácí družstvo je povinno oznámit řídícímu orgánu STK a to 
telefonicky, nebo SMS zprávou výsledek utkání hned, po jeho skončení. 
Příklad hlášení: číslo utkání 5: Konojedy - Přišimasy 5:5, sety 12:12. 
 

3.6.6 Provinění a pokuty: 
Každé družstvo má složenou vratnou finanční jistinu ve výši 500 Kč, 
ze které budou odečítány případné pokuty. Pokud částka za sankce 
přesáhne tuto výši, je povinné provinilé družstvo uhradit tento rozdíl částky 
po skončení soutěžního ročníku 2022 ( Valná hromada ONS, březen 2023 ). 
  

NESPLNĚNÍ POVINNOSTI – ZA KAŽDÉ PROVINĚNÍ VÝŠE 
POKUTY 

Nenahlášení/pozdní nahlášení výsledku utkání tel./SMS zprávou 100 Kč 

Neúplně vyplněný zápis o utkání a výsledkové listiny turnajů  
uvedených ve sportovním kalendáři 2022 

100 Kč 

Pozdní zaslání zápisu o utkání a výsledkových listin z turnajů  
uvedených ve sportovním kalendáři 2022 

100 Kč 

Pozdní zaslání předepsané dokumentace ( přihlášky, soupisy… ) a 
provádění předepsaných plateb ( startovné, kauce, licenční poplatky.. ) 

200 Kč 

Neúčast družstva na utkání. Udělení kontumace a navíc pokud jde o  
domácí družstvo povinnost uhradit cestovné náklady pro 6 hráčů  
hostujícího družstva dle tarifů hromadné dopravy. 

Určí řídící 
orgán 

Kontumace – nedostavení se družstva k utkání. Nezaslání Zápisu o  
utkání 

1.000 Kč 

*Odstoupení/ vyloučení družstva ze soutěže 3.000 Kč 

Upozornění: V případě, že družstvo neuhradí udělené pokuty po skončení 
soutěží 2022, bude jemu i jeho hráčům pozastavena sportovní činnost 
v soutěžích řízených ONS Kutná Hora a Kolín! 
 
3.7 Další doplnění pro soutěže 
3.7.1 Propagace: 
Celý průběh soutěží bude zveřejňován ve výsledkových listinách uváděných 
na stránkách ONS: info@op-kh-ko.wz.cz ( správce  p. Laube ), na webu KNS:  
www.stredoceskynohejbal.cz  ( administrátor p. Němec ) a rovněž zasílán 
vedoucím družstev v týdnu po ukončeném kole. Dále pak, ve Zpravodajích 
ONS. Zpravodaje č. 1 a č. 2/2021 obdrží vedoucí družstev pouze 
v elektronické podobě. Průběh a výsledky budou rovněž předávány do  KH 
deníku a na sportovní portál: www.svobodainfo.cz  

mailto:info@op-kh-ko.wz.cz
http://www.stredoceskynohejbal.cz/
http://www.svobodainfo.cz/


4. JEDNORÁZOVÉ MISTROVSTVÍ VETERÁNŮ 2022 – ROZPIS 
Hraje se dle všeobecných ustanovení platných pro soutěž mužů. 
 
4.1 Řídící orgán, vedoucí akce   
Řídícím orgánem mistrovství veteránů je STK ONS. Kontakt a adresa: 
Předseda STK a ONS Kutná Hora: Ing. Peter Rackovský, Čáslav, Žitenická 
1535, 286 01, telefon: 776 245430, e-mail :  rackovskypeter@seznam.cz 
  
4.2 Pořadatel, termínová listina, začátek 

Přebor Pořadatel/Vedoucí akce Datum/Místo 
konání 

Začátek 

Okresní mistrovství  
trojic veteránů  

TJ Sokol Čáslav/ 
Peter Rackovský  

25.9.2022/ 
Čáslav 

09.00 
hod. 

 

4.3 Účast 
Podmínkou startu účastníků je jejích rok narození 1982 a starší. 
Mistrovství se mohou zúčastnit i hráči bez registrace u ONS Kutná Hora/ 
Kolín a rovněž družstva startující na „divokou kartu“ pořadatele. 
 
Poznámka: OP mládeže nebude mít v ročníku 2022 vyhlášenou soutěž, 
jelikož všechna družstva s mládeži v OP startují ve středočeském KP 
družstev, dvě akce pořádá z našeho regionu oddíl Českého Brodu. 
 
4.4 Přihlášky, herní systém, vítěz 
Přihlášky nahlásit vedoucímu akce nejpozději do termínu 23.9.2022. 
Systém určí pořadatel dle počtu přihlášek. Výsledky akce musí určit celkové 
pořadí všech účastníků.  Vítěz získává titul „ Veterán OP 2022“.  
 
4.5 Startovné, ceny a občerstvení                  
Družstva jsou povinna před zahájením zaplatit pořadateli startovné ve výši  
50 Kč/ za hráče ( 150 Kč za trojici ). Věcné sportovní ceny obdrží nejlepší  
družstva na medailových pozicích a družstva na dalších místech pak, 
drobné ceny. 
Poznámka: Řídící orgán ONS podpoří mistrovství veteránů zakoupením 
věcných cen z finančních prostředků svazu. Tyto ceny předá pořadateli 
uvedené akce v den její konání. Pořadatelé zajistí občerstvení na akci.   
 
5. TURNAJE 2022 
5.1 Povinnosti pořadatelů turnajů 

a) Turnaje uvedené v termínovém kalendáři ONS jsou již tradiční a pro  
pořadatele závazné. Za výsledkové listiny z  turnajů zodpovídá pořadatel a 
zasílá je elektronicky do konce druhého pracovního dne po skončení 

mailto:rackovskypeter@seznam.cz


akce na e-mail STK. V případě nezaslání těchto listin z turnajů bude 
pořadatel potrestán finanční pokutou ( viz Pokuty, bod 3.6.6 Zpravodaje ). 
 
      b) Výsledková listina turnaje musí obsahovat 
-  výsledky základních skupin ( není podmínkou ) 
-  výsledky vyřazovacích bojů ( není podmínkou ) 
-  konečné pořadí družstev ( jména a příjmení hráčů všech účastníků ) 
 
5.2  Pořadatelé, termínová listina, začátky 

Turnaj Pořadatel Datum/Místo 
konání 

Začátek 

Vánoční turnaj trojic – 21.ročník Vrdy 26.12.2021/ Vrdy 09.00 hod. 

Zimní turnaj trojic – 2.ročník Velim 22.1.2022/ Velim 09.00 hod. 

Velimské trojky – 5.ročník Velim 6.8.2022/ Kolín 09.00 hod. 

33. Mistrovství veteránů trojic Čáslav 25.9.2022/ Čáslav 09.00 hod. 

Vánoční turnaj trojic – 44.ročník  
( Satelit 2023 ) 

Zruč n.S. 26.12.2022/ Zruč 09.00 hod. 

Vánoční turnaj trojic – 22.ročník 
( Satelit 2023 ) 

Vrdy 26.12.2022/ Vrdy 09.00 hod. 

 
 
6. SOUTĚŽ „GRAND – PRIX“ A „SATELIT“ 2022 
6.1 Podmínky a bodování soutěže „Grand-Prix“ 
a)  Body do soutěže „Grand – Prix“ mohou získat hráči pouze z akcí 
uvedených v termínovém kalendáři ONS 2022 ( bod 1, Zpravodaje ). 
 
b)  V utkáních OP družstev mužů získává hráč za každé vítězství v zápasech 
dvojic, trojic a jednotlivců 2 body. Maximálně možný bodový zisk hráče 
v jednom utkání je 10 bodů. 
 

c)  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:1.místo = 10 bodů, 2.místo =9 bodů, 3.místo = 8 
bodů……………..10.místo =1 bod. 
 

6.2 Vítěz 
Hráč, který získá největší počet bodů, se stane nejlepším hráčem okresu pro 
rok 2022 a držitelem ceny v podobě trofeje „Grand-Prix 2022“. Cenu pro 
vítěze věnuje řídící orgán ONS Kutná Hora po skončení sezony. Při rovnosti 
bodů rozhodne o vítězi větší počet získaných bodů z OP družstev mužů a 
pokud toto kritérium nerozhodne, může získat cenu i víc hráčů. 



6.3 Podmínky a bodování soutěže „Satelit“ 
Pokud každý turnaj uvedený ve sportovním kalendáři ONS splní následující 
čtyři kritéria, bude započten do hodnocení Satelitního okruhu turnajů. 
 

6.3.1   Podmínky: 
1) Akce bude uvedena v kalendáři ONS ( termín, místo, čas ) 
2) Turnaje se zúčastní minimálně 10 družstev 
3) Pořadatelé řádně zpracují celkové pořadí všech družstev, úplná jména 

všech hráčů a dle rozpisu včas doručí řídícímu orgánu 
4) Do hodnocení této soutěže jsou zařazeni pouze hráči z ONS a hráči 

max. krajských družstev sdružených v ONS. V případě, že za družstvo 
startuje hráč, který nesplňuje výše uvedené podmínky a tím nepatří 
pod ONS K. Hora a Kolín, nebudou takovému družstvu body do 
soutěže započteny. 

 

6.3.2   Bodování: 
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. Pokud toto 
kritérium nerozhodne, může získat cenu i víc hráčů. 
 

6.4 Odehrané turnaje 
21.ročník „Vánoční turnaj trojic“ – Vrdy – 26. prosince 2021 
Konečné pořadí:                  Body GP 
1. Vrdy A  ( Dostál V., Žaloudek L., Havránek J. )      9 
2. Mněně  ( Hoffmann J., Kučera P., Konečný D. ) 
3. Havlíčkův Brod ( Novotný D., Pavel J., Němec J. ) 
4. Červené Bundy ( Hezina, Němec T., Kubový ) 
5. Semtex  ( Vondra, Srbek, Ryšavý ) 
6. Uzenáč  ( Šoupal P., Šoupal M., Geba )        
7. Krunerťáci  ( Krunert D., Krunert L., Krunert T. ) 
8. Vrdy 1   ( Schreiber, Němec M., Opočenský )              2 
9. Vrdy B  ( Brož A., Krajíček M., Fíla J. )         1        
 
2.ročník „Zimní turnaj trojic“ – Velim – 22. ledna 2022 
                   Prvenství pro Sázavu. 
Komentář p. Filoun:  

Oddíl nohejbalu TJ Sokol Velim uspořádal v sobotu 22. ledna 2022  
druhý ročník turnaje trojic Zimní Velim. Bohužel COVID zapříčinil, že od  



prvního ročníku uplynuly nečekaně až dva roky. I letos díky vládním  
opatřením došlo na několik odhlášení, kdy se nakonec sešlo celkem 17  
týmů z blízkého i dalekého okolí. Týmy byly opět sestaveny s možností hrát  
jedním hráčem vyšší soutěže než okres, nebo ženou ( úroveň nerozhodova- 
la ). Žen se tentokrát sešlo sedm. Opět se tak setkaly hráči různých úrovní.  
Už ve skupinách byli k vidění skvělé zákroky a každé utkání a každý bod  
rozhodoval. Ve skupině A získaly všechny trojice jedno vítězství, jednu  
remízu a jednu prohru, a tak rozhodoval počet získaných bodů v setech. Ten  
byl taky těsný. Budoucí vítěz ve skupině D, by případnou prohrou v  
posledním utkání vypadl a zůstal na turnaji poslední. Z toho je patrné, že se  
muselo hrát naplno i ve skupinách. Na vyšší úroveň bylo nutné přepnout  
hned od prvního utkání ve vyřazovací části. Samozřejmě došlo i na  
překvapivé prohry a tím i postupy. 
Ve finále se z vítězství radovala Sázava B – Církva, Gregor, Ptáček, která  
přehrála Rodinku – Maška, Mašková, Kačírek 2 : 1. V malém finále o třetí  
místo zvítězili Bálkovi – Bálková L., Bálek F., Bálek O. nad Vršovicemi –  
Marek, Nováček, Tůmová 2 : 1. Bálkovi tak obhájili třetí místo z prvního  
ročníku. Nejlepší hráčkou byla vyhlášena Lucie Bálková, nejlepším hráčem  
Kačírek. Od čtvrtfinále se hrálo na jedno hřiště. Hráči měli tak více času na  
odpočinek. Hrálo se ale tak urputně, a všechny míče se dohrávaly, že v  
některých chvílích míč poletoval po celé hale. 
Organizaci a přípravu turnaje zajišťovali hráči TJ Sokola Velim. Partneři  
turnaje: TJ Sokol Velim, Pivovar Nymburk, Z. Hála kácení stromů, FSV moto 
prodej, internetový obchod mamaobchod.cz a oprava motocyklů. 
 

Konečné pořadí:                  Body GP 
1. Sázava B   ( Gregor P., Ptáček V., Církva T. )       17 
2. Rodinka   ( Mašek, Mašková, Kačírek ) 
3. Bálkovi   ( Bálková L., Bálek F., Bálek O. )  
4. Vršovice   ( Tůmová, Marek, Nováček ) 
5. Vavřinec   ( Pufler V., Žaloudek L., Očenášková )      13 
6. Nenaděláš nic  ( Thomson, Müller V., Pivoňka M. )       12 
7. Velim A   ( Hála Z., Hykš A., Padělek M. )       11 
8. Velim B   ( Funda P., Kratochvíl J., Sedláček Z. )      10 
9. Vokurky   ( Dostál V., Drahotová, Hurda M. )          9 
10. Libochovice  ( Horák, Laurenčík, Karabáček ) 
11. Čelákovice  ( Čapková, Jiránek, Chotovický ) 
12. Veltruby  ( Teslík, Budai, Skrblik ) 
13. Jenštejn   ( Lorenz, Malina, Zachová ) 
14. Velim C   ( Brant, Sixta P. ml., Sixta P. st. )          4 
15. Chrudim  ( Modrus, Péša, Čepek ) 
16. Libušín   ( Došek, Vlk, Íbl ) 
17. Veslaři   ( Gruber, Jech, Céza ) 



7.RŮZNÉ 
7.1 Středočeský krajský přebor ( KP )  
Region bude v KP 2022 reprezentovat družstvo TJ Slavoj Vrdy. Ostatní 
účastníci: Šacung Benešov „B“, TJ Spartak Čelákovice „B“, NK Zaječov, TJ 
Lokomotiva Nymburk a nováček NK Mokrovraty z.s. 
 

7.2 Výkonný výbor středočeského Krajského nohejb. svazu ( KNS ) 
Předseda/ Sekretář/ Hospodář: Peter Rackovský – Čáslav,  STK: Jiří 
Beránek - Slaný, Komise mládeže : Miloslav Vach – Uhlířské Janovice a 
Michal Daněk - Přišimasy.  Komise propagace a rozvoje KNS: Michal 
Němec – G. Jeníkov. Revizní komise: Petr Kočiš – Osnice. 
 

7.3 Zajímavosti OP družstev 2022 
 Celkově je v OP družstev mužů ke dni 7. dubna 2022 registrováno 94 

hráčů a celkový věkový průměr soutěže je 40,0 let. 
 

     Pořadí dle věku: 1. Český Brod B   31,7 let ( 14 hráčů )
      2. Sendražice    36,6 let ( 16 hráčů ) 
      3. Kostelec/ Konojedy      38,7 let ( 13 hráčů ) 

   4.     Sázava    42,1 let ( 11 hráčů ) 
      5.     Kutná Hora    42,3 let ( 14 hráčů ) 

   6.     Velim     43,2 let ( 13 hráčů ) 
      7.     Přišimasy    45,5 let ( 13 hráčů ) 
 

 Nejmladším hráčem OP je Michal Červenka ( Č. Brod B ) 14 let a 
naopak nejstaršími hráči jsou Karel Hron ( Kutná Hora ) a Josef 
Farkaš ( Velim ) oba 64 roků! Věku veterána (nad 40 let) dosáhlo 
v soutěži 50 hráčů ( 53,2 % ), nejvíce v družstvech Konojedy, Kutná 
Hora a Přišimasy všichni po 9 veteránech. Mládežnický věk ( ročníky 
2003 a mladší ) je celkem registrováno 10 hráčů ( 10,6 % ), nejvíc 
v družstvu Český Brod B celkem 5 hráčů. V soutěži bude startovat 
jediná žena v družstvu Sendražice. 

 

7.4 Členské příspěvky - upozornění   
Oddílům/ klubům, které neuhradí členské příspěvky za klub a své členy 
v soutěžním ročníku 2022, zanikne svazové členství u ČNS ke dni 
30.11.2022! Znovunabytí členství v tomto případě až po uplynutí 
dvanácti měsíců v souladu se Stanovy, články: 2.3.7 a 2.3.9 
 
Oddíly: TJ Jiskra Zruč n.S. a TJ Sokol Čáslav členské příspěvky již uhradily. 
Členské příspěvky neuhradily: Církvice, Chabeřice, Vavřinec, Velké 
Chvalovice, Petrovice I, Krakovany/ Radovesnice.   
 



8.ADRESÁŘ 2022 
8.1  Adresář Výkonného výboru okresního nohejbalového svazu 

VV ONS Jméno a 
příjmení 

Adresa  Telefon email 

Předseda ONS,  
řídící orgán, 
STK 

Ing. Peter 
RACKOVSKÝ 

Žitenická 
1535, 
Čáslav 
28601 

776 245430 
 

rackovskypeter@seznam.cz 
email ONS: 

info@op-kh-ko.wz.cz 
 

Člen VV ONS 
Kutná Hora 

Miroslav 
LIPTÁK  

Golčův 
Jeníkov  

732 470028 liptacek@seznam.cz 
 

Člen VV ONS 
Kolín 

Petr 
KRATOCHVÍL 

Konojedy 775 116518 info@nohejbalcz.cz 
 

8.2  Adresář družstev OP 2022 
Oddíl Vedoucí/trenér  Adresa  Telefon/email Hřiště 

NOHEJBAL 
KOSTELEC/  
KONOJEDY 

Josef BÍLEK Štolmíř 42, 
Č.Brod 282 01  

774 413762 
info@nohejbalcz.cz 

Konojedy, 
U sokolovny 
100 

 Petr 
KRATOCHVÍL 

Konojedy 10, 
281 63  

775 116510 
info@nohejbalcz.cz 

 

TJ SOKOL 
VELIM  

Pavel 
SEDLÁČEK 

Na Skalce 586  

281 01 
Velim 

602 965249 
pasedlacek@seznam.cz 

Václavská 
616, Velim 

TJ SLAVOJ 
Č. BROD B 

Marek 
SEMERÁD 

Hřiby 31, 
Vitice 

281 06 

607 608223 
mareksemerad@atlas.cz 

 

Komenského 
516, za 
sportovní 
halou 

 
 

Jan VOKÁČ  Arnošta 
z Pardubic32 

723 389671 
voky1@email.cz 

 

TJ 
KAVALIER 

SÁZAVA 

Zdeněk 
DYŠKANT 

Soběslava 
Pinkase 295, 

Sázava  
285 06 

736 651591 
dyskantzdenek81@seznam.cz 
 

Sázava, 
Tyršovo 
nábřeží 82,  
u fotbal. 
hřiště 

TJ SOKOL 
SENDRAŽICE 

Pavel 
ZVONÍČEK 

Rimavské 
soboty 909, 

Kolín 2 
280 02 

724 339912 
zvonicekpavel@seznam.cz 

Sendražice, 
Ke 
sportovištím 
391, u fotb. 
hřiště 

NK SPARTA 
KUTNÁ 
HORA 

Josef JELÍNEK Lučanská 
270, Kutná 

Hora 284 01 

607 602318 
josefjelinek270@gmail.com 
 

Za 
Kameným 
domem, 
Česká ulice 

SK 
NOHEJBAL 
PŘIŠIMASY 

Michal DANĚK Gen. Janouška 
885/44 
198 00 
Praha 9 

720 750979 
michal.danek@spoluzaci.cz 

 
 

Hradešín, za 
Obecním 
Úřadem 

mailto:rackovskypeter@seznam.cz
mailto:info@op-kh-ko.wz.cz
mailto:liptacek@seznam.cz
mailto:info@nohejbalcz.cz
mailto:info@nohejbalcz.cz
mailto:info@nohejbalcz.cz
mailto:pasedlacek@seznam.cz
mailto:mareksemerad@atlas.cz
mailto:voky1@email.cz
mailto:dyskantzdenek81@seznam.cz
mailto:zvonicekpavel@seznam.cz
mailto:josefjelinek270@gmail.com
mailto:michal.danek@spoluzaci.cz


 
8.3   Ostatní oddíly a organizace 

Oddíl Vedoucí Adresa  Telefon/email Hřiště 

TJ SLAVOJ 
VRDY/ 

ČÁSLAV  

Mgr. Jan 
HAVRÁNEK 

Lázně 348 
285 71 Vrdy 

723 815123 
vranis@post.cz 

Stadion 
Vrdy 

SPRÁVCE WEBOVÝCH 
STRÁNEK ONS 

Roman LAUBE 603 186978 

info@op-kh-ko.wz.cz 
roman.laube@centrum.cz 

 
8.4 Adresář Výkonného výboru krajského nohejbalového svazu 2022 

Funkce Jméno Adresa  Telefon/email 

Předseda, Hospodář 
Sekretář KNS 

Ing. Peter 
RACKOVSKÝ 

Žitenická 1535, 
286 01 Čáslav 

776 245430, 
rackovskypeter@seznam.cz 

STK KNS, 
Řídící orgán 

 

Mgr. Jiří 
BERÁNEK 

Mánesova 
1491, 

274 01 Slaný 

777 264194  
nohejbalslany@seznam.cz 

Komise mládeže a 
rozhodčích 

 

Miloslav 
VACH 

Okružní 677, 
285 04 

U. Janovice 

775 557882 
miloslav.vach@centrum.cz 
 

Komise propagace a 
rozvoje 

Michal 
NĚMEC 

Komenského 
461, GJ 582 82 

607 672962 
michal.nemec@seznam.cz 
www.stredoceskynohejbal.cz 

Člen VV 
Komise mládeže 

Michal 
DANĚK 

Gen.Janouška 885, 
198 00 Praha 9 

720 750979 
michal.danek@spoluzaci.cz 

Dozorčí rada Petr KOČIŠ Hlavní 70,  
252 42 Jesenice 

606 672050 
kocis1@seznam.cz 

 

8.5 Adresa sekretáře Českého nohejbalového svazu 
Funkce Jméno Adresa  Telefon/email 

Sekretář ČNS Vlastimil 
PABIÁN 

Doručovací adresa: 
Český nohejbalový 
svaz, Lomnického 

1701/1, 140 00 Pha 4 

602 940312, 
v.pabian@nohejbal.org 

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 DĚNÍ, AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY A REPORTÁŽE Z     
         REGIONU KUTNÁ HORA A KOLÍN NAJDETE NA STRÁNKÁCH: 

info@op-kh-ko.wz.cz                 
www.stredoceskynohejbal.cz 

    www.svoboda.info  ( zpravodajský web ) 
                          REGIONÁLNÍ TISK V DENÍKU KUTNOHORSKA 
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