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 Změny v dokumentu: 

   

1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

1.1 PŮSOBNOST ROZPISU 

Rozpis dlouhodobých soutěží (dále jen „Rozpis“) je platný pro dlouhodobé soutěže řízené 

Výkonným výborem (dále jen „VV“) Českého nohejbalového svazu (dále jen „ČNS“). 

Jedná se o tyto soutěže: 

a) Extraliga mužů 

b) 1.dorostenecká liga 

c) 1.liga mužů a žen 

d) 2.liga mužů 

1.2 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) Rozlosování dlouhodobých soutěží (dále jen „Rozlosování“) 

f) Termínový kalendář ČNS 

1.2.1  Upřesnění pravidel  

a) Článek 1.2.2 – EXTRALIGA - Volná plocha 

Do hal nebo tělocvičen s kapacitou minimálně 500 diváků budou Rozlosováním 

dlouhodobé soutěže směřována finále play-off Extraligy mužů. Při těchto utkáních se 

stanovuje minimální volná plocha na 3,5 m od postranní čáry hřiště a na 4 m od zadní 

čáry hřiště (dvojice, trojice). 

b) Článek 1.2.3 – Volný herní prostor 

Utkání je možné sehrát v hale či tělocvičně, ve které do minimálního herního prostoru 

zasahuje stavební prvek nebo část vybavení či zařízení haly, které samo o sobě ve 

spojení s dispozicí haly je schopno ovlivnit regulérnost hry jen s velmi malou 

pravděpodobností. Jedná se pouze o zařízení, které je pevně přimontováno přímo 

Datum Dotčené body, předmět změny 

9. 1. 2016 1.2.1 d) – úprava složení druhé trojice v dorostenecké lize 

1.2.2. a), d), f), g), j) – upřesnění SŘ 

1.6.3. – pokuty a sankce 

2.1. b), e) – úprava povinností nad rámec společných ustanovení 

2.2. – systém soutěže extraligy mužů 

3.1.– systém soutěže 1. ligy mužů 

4.2.1. – obecné podmínky kvalifikace 

5. – Dorostenecká liga 

6. 1. liga žen 
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k opláštění haly (např. basketbalové koše, balkóny, žebřiny, upevňovací zařízení 

sloupků apod.). 

c) Článek 3.3 – Set 

Rozhodující set se hraje od stavu 5:5 

d) Článek 3.5 – Utkání 

Utkání základní části (kromě Dorostenecké ligy) se hrají na 10 zápasů v tomto pořadí: 

Zápas Domácí Hosté Zápas Domácí Hosté 

1. 1.dvojice 1.dvojice 6. jednotlivec jednotlivec 

2. 2.dvojice 2.dvojice 7. 1.trojice 2.trojice 

3. 1.trojice 1.trojice 8. 2.trojice 1.trojice 

4. 2.trojice  2.trojice  9.  1.dvojice  2.dvojice  

5. 3.dvojice  3.dvojice  10.  2.dvojice  1.dvojice  

Utkání končí dosažením 6. zápasového bodu jedním z družstev nebo remízou 5:5. 

Utkání play-off, play-out a kvalifikací (kromě Dorostenecké ligy) se hrají na 9 zápasů v 

 tomto pořadí: 

Zápas Domácí Hosté Zápas Domácí Hosté 

1. 1.dvojice 1.dvojice 6. 1.trojice 2.trojice 

2. 2.dvojice 2.dvojice 7. 2.trojice 1.trojice 

3. 1.trojice 1.trojice 8. 1.dvojice 2.dvojice 

4. 2.trojice  2.trojice  9. 2.dvojice  1.dvojice  

5. jednotlivec jednotlivec    

utkání končí dosažením 5. zápasového bodu jedním z družstev  

 

Utkání základní části Dorostenecké ligy se hrají na 7 zápasů v tomto pořadí: 

Zápas Domácí Hosté Zápas Domácí Hosté 

1. 1.dvojice 1.dvojice 5. 2.trojice 2.trojice 

2. 2.dvojice 2.dvojice 6. 1.dvojice 2.dvojice 

3. 1.trojice 1.trojice 7. 2.dvojice 1.dvojice 

4. jednotlivec  jednotlivec     

Ve druhé trojici musí nastoupit a odehrát celé utkání minimálně jeden hráč, který 
nenastoupil v první trojici. Možné výsledky (jen v základní části) 7:0, 6:1, 5:2, 4:3. 

Utkání končí odehráním všech 7 zápasů utkání (základní část) nebo dosažením 4. 

zápasového bodu jedním z družstev (play-off). 

  

e) Článek 5.2. - Losování 

Volbu losování mají vždy domácí. 

f) Článek 9.1.1 – Počet rozhodčích 

utkání základní části 1.ligy žen řídí jeden rozhodčí 

ostatní ligová utkání řídí dva rozhodčí, přičemž řídící orgán soutěže je oprávněn rozšířit 

počet rozhodčích na čtyři 

g) Článek 9.2 – Povinnost rozhodčích 

Řídí utkání v jednotném úboru, jehož typ a vzhled stanoví řídící orgán soutěže  
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(v případě nepříznivého počasí mohou použít bundu či svetr). 

Mají za povinnost před utkáním překontrolovat přítomnost pořadatelské služby 

a zaznamenat ji do zápisu o utkání v rozsahu jméno a příjmení členů pořadatelské 

služby. 

h) Článek 9.3 – První rozhodčí 

Rozhodčí provede kontrolu totožnosti hráčů ze svého popudu nebo na žádost kapitána 

po zapsání hráčů do zápisu před zahájením utkání. 

1.2.2  Upřesnění SŘ 

a) Článek 1.4.1. – Organizace soutěží 

Každá soutěž sloužící ke splnění povinnosti účastníků jiné soutěže dle čl.3.2 hraná 

turnajově musí obsahovat minimálně seriál 7 turnajů hraných v různých dnech v tomto 

minimálním složení: 3 x turnaj trojic, 3 x turnaj dvojic a 1 x turnaj singlů. Povinná účast 

družstva žen, dorostu nebo žactva v této soutěži se stanovuje minimálně na 5 turnajů dle 

rozpisu vydaného příslušným KNS/ONS. 

b) Článek 2.1.1. – Delegace rozhodčích 

Delegaci rozhodčích provádí Komise rozhodčích ČNS 

c) Článek 2.2.2. – Povinnosti prvého rozhodčího 

Pro hráče mladší 15-ti let - viz Pravidla článek 9.3.1.b) 

d) Článek 3.1.2. – Družstva jednoho oddílu v jedné skupině 

V jedné skupině dlouhodobé soutěže se nemohou účastnit dvě družstva jednoho oddílu.  

e) Článek 3.1.3. – Systém soutěží a účast hráčů v utkání 

Jeden hráč nesmí nastoupit ve více dvojicích (pouze v 1. nebo 2. nebo 3.), totéž se týká 

trojic (výjimka pouze v Dorostenecké lize, viz příslušná část čl.1.2.1 d)  tohoto rozpisu. 

f) Článek 3.1.5. - Všeobecné povinnosti účastníků soutěží 

Odstavec a) až b) 

Řádně vyplněná přihláška, doručená na sekretariát ČNS dle termínového kalendáře. 

Řádně vyplněná elektronická soupiska včetně uhrazených hráčských poplatků ve výši 

dle platné Směrnice o hospodaření a jejich příloh. 

Vyrovnané veškeré závazky vůči ČNS ze všech předchozích let na účet ČNS 

1722408504/0600. Za zaplacené se pokuty považují dnem připsání na účet ČNS. 

V případě nesplnění některé z podmínek pro účast v dlouhodobé soutěži není družstvo 

k účasti připuštěno a považuje se za družstvo nepřihlášené. Rozhodnutí o nesplnění 

podmínek účasti vydá Řídící orgán soutěže v dodatečném termínu. 

Odstavec c) až d) 

Utkání se zahajuje vždy jen na hřišti uvedeném v Rozlosování dlouhodobé soutěže s 

výjimkou utkání, pro která je Rozlosováním dlouhodobé soutěže nařízeno nebo 

povoleno sehrát utkání v tělocvičně, včetně utkání s potvrzenou změnou specifikace v 

tzv. rizikovém období. Pro případ nepříznivého počasí je domácí družstvo povinno 

zajistit jiné regulérní hřiště. Za neregulérní může rozhodčí označit hřiště nejdříve 30 

minut před stanoveným začátkem utkání. 

Odstavec e)  

Extraliga mužů, 1.Liga a Dorostenecká liga – minimálně jeden trenér uvedený na 

soupisce družstva musí vlastnit platnou trenérskou licenci „C“ 

Ostatní soutěže - minimálně jeden trenér uvedený na soupisce družstva musí vlastnit 

platnou trenérskou licenci „D“ nebo „C“. 
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Jeden trenér může být uveden na soupisce maximálně 2 družstev účastnících se soutěží 

řízených tímto předpisem, ne však hrajících stejnou soutěž.  

Extraliga mužů, 1.liga mužů a Dorostenecká liga – trenér (nebo jeden z trenérů) 

uvedený na soupisce družstva musí být přítomen osobně na utkání a vést své družstvo. 

Trenér má povinnost se do zápisu o utkání podepsat. Minimální počet takto řízených 

utkání trenérem se stanovuje na  více než 2/3 všech utkání v průběhu celé soutěže  

Odstavec f) 

Používat jen schválené vybavení ČNS – míč, síť 

Míč - výrobce Gala a.s., typ BN5012 a BN5022, hmotnost 396-453g, tlak 55-60 kPa, 

obvod 680-710 mm. (důkazní břemeno porušení těchto parametrů je vždy na straně 

namítajícího družstva, tzn. že musí být vybaveno odpovídajícími měřidly). Používat 

uvedený typ míče těchto parametrů s maximálním opotřebením povrchového zbarvení 

měřitelné čitelností certifikačního razítka umístěného výrobcem přímo na míči. 

Síť- výrobce Pokorný-sítě s.r.o., typ Extraliga, opatřené 2 x logem ČNS 

g) Článek 3.2. – Rozvoj mládeže a žen 

Článek 3.2.1. - Splnit povinnost vztahu k rozvoji nohejbalového žactva, dorostu a žen 

mají všechna družstva mužů, startující v dlouhodobých republikových soutěžích nebo 

nejvyšších krajských soutěžích, dle uvedeného kreditního systému, který dále upřesňuje 

aktuální Směrnice o mládeži. 

h) Článek 3.3.1 – Soupiska 

Minimální počet hráčů pro soupisku družstva 1. dorostenecké ligy se stanovuje na 4.  

U všech ostatních soutěží dle tohoto rozpisu pak na 6.  

i) Článek 3.9.1 – Ostatní povinnosti domácího družstva 

Odstavec c) 

na každém utkání musí být pořadatelská služba řádně označena (minimálně 1 osoba) a 

představena rozhodčím (za korektní nahlášení totožnosti zodpovídá domácí družstvo, 

vždy nejpozději 30 min před zahájením utkání).  

Odstavec e) - Prostor pro rozcvičení 

Domácí družstvo je povinno uvolnit celou hrací plochu pro rozcvičení hostujícího 

družstva, a to ve lhůtě od 30 min. do 10 min. před zahájením utkání 

Další vyžadované povinnosti domácího družstva nad rámec SŘ 

Odstavec k) - krytou uzamykatelnou šatnu, samostatnou pro rozhodčí a samostatnou 

pro hostující družstvo přístupnou v době nejméně 60 min. před zahájením utkání  

Odstavec l) - krytou sprchu s teplou vodou a WC pro hostující družstvo a rozhodčího 

Odstavec m) – píšťalku, hodinky, žlutou a červenou kartu pro případ, že se nedostaví 

ani jeden z rozhodčích utkání 

Odstavec n) – nahlásit prvnímu rozhodčímu minimálně 30 min před stanoveným 

začátkem utkání adresu haly. Dále případně zajistit přepravu rozhodčích do této haly. 

j) Článek 3.11.2 Změna specifikace 

Odstavec b) - Změna specifikace termínu utkání může být provedena jen jako 

předehrávka nebo dohrávka soutěžních kol stanovených termínovým kalendářem do 

3.7. 2016. V případě dohrávky je nejzazší možný termín pro sehrání 31.7.2016. 

k) Článek 3.12.1. b – Podmínky pro nástup k pozdravu 

Minimální počet hráčů družstva pro nastoupení k pozdravu v 1. dorostenecké lize je 4. 

U všech ostatních soutěží dle tohoto rozpisu pak 6.  
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l) Článek 3.16.1 – Umístění v soutěži 

Tabulkové body se přidělují takto: za vítězství 2 body, za remízu 1 bod, za porážku 0 

bodů. V případě kontumace utkání se viníkovi odečítá 1 bod. Bodování v BDL viz 

5.1.1. tohoto rozpisu. 

m) Článek 3.17.1 – Sestup a 3.18.1 – Postup 

Viz příslušná ustanovení u jednotlivých soutěží v rámci tohoto Rozpisu 

 

1.3 ŘÍDÍCÍ ORGÁN SOUTĚŽE 

Řídícím orgánem soutěží pořádaných VV ČNS je Sportovně-technická komise ČNS. 

1.4 STARTOVNÉ 

Startovné do soutěží se hradí v termínu určeném termínovým kalendářem před zahájením 

soutěží.  

1.5 HRACÍ DNY A HODINY 

Soutěž Extraliga Dorostenecká liga 1.liga mužů* 2.liga mužů* 1.liga žen 

Sobota 9:00 - 15:00 --** 9:00 - 15:00 9:00 - 15:00 9:00 - 15:00 

Neděle --** 12:00 -14:00 9:00 - 15:00 9:00 - 15:00 9:00 – 15:00 

Státní 

svátky 

9:00 – 15:00 

*** 

12:00 -14:00 

*** 

9:00 – 15:00 

*** 

9:00 – 15:00 

*** 

9:00 – 15:00 

*** 

* Každý oddíl určí svůj hrací čas (vždy v celou půl hodinu, tj. např. 9:00 nebo 14:30) v rámci 

přihlášky do soutěže. Řídící orgán soutěže tuto skutečnost uvede do aktualizovaného 

Rozlosování dlouhodobých soutěží. Utkání družstev, jejichž družstvo (nebo více jak tři hráči 

soupisky) se účastní Dorostenecké ligy, se hraje vždy v sobotu (s výjimkou**). V takovém 

případě Řídící orgán soutěže v termínech v souladu s ustanovením SŘ rozhodne o změně 

specifikace utkání a jeho rozhodnutí je závazné. Obdobně řídící orgán soutěže postupuje při 

překryvu utkání družstev „A“ a „B“. Ani jedno z těchto rozhodnutí není vymahatelné a pro 

řídící orgán soutěže povinné. Řídící orgán soutěže může v Rozlosování stanovit jiný začátek 

utkání z důvodu snahy předejít časovým kolizím při utkáních play-off nebo play-out nadstavby. 

Poslední kolo Extraligy, 1.Ligy a 2.Ligy mužů se hraje včetně času zahájení utkání ve stejný 

den, který bude určen rozlosováním, bez možnosti změny času a termínu utkání. 

** Pokud Řídící orgán soutěže nerozhodne jinak či nestanoví jinak Rozlosováním soutěže. 

 Dohoda o změně specifikace utkání v termínu stanoveném (do 4.3.2016) VV ČNS je 

osvobozena od poplatku. Stejně tak je osvobozena od poplatku změna specifikace u utkání, 

které je z důvodu dlouhodobě předpokládaného nepříznivého počasí (duben/říjen) označeno 

v Termínovém kalendáři soutěží jako rizikové (vždy doručené ve lhůtě min. 3 pracovní dny 

před utkáním). Rozlosování soutěží žen bude stanoveno na základě přihlášek a dohody oddílů o 

dvojzápasech sehraných v jednom dni. Předehrávky soutěží žen v týdnu se zahajují dle 

rozhodnutí řídícího orgánu. U Dorostenecké ligy možnost předehrávek či dohrávek ve všední 

dny a v sobotu. Začátky utkání jsou mezi: 16.00 a 17.00 ve všední dny a v sobotu 10.00 – 14.00 

(možnost hrát u mužské ligy předzápasy). Změny jsou povoleny pouze v souladu s článkem 

3.11 SŘ ČNS. 

*** Platí pouze pro utkání uvedená v termínovém kalendáři. 
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1.6 DALŠÍ UPŘESNĚNÍ A USTANOVENÍ PRO DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE 

1.6.1 Náklady 

Družstva mužů a žen startují na vlastní náklady. 

Vyúčtování rozhodčích musí být v souladu s platnou Směrnicí pro hospodaření a úhradu 

provádí domácí družstvo dle Soutěžního řádu ČNS. Případné náhrady nákladů na rozhodčí od 

ČNS se řídí platnou Směrnicí pro hospodaření. 

Družstvům dorostu v dorostenecké lize hradí náklady ČNS pro 4 hráče a 1 funkcionáře (1 auto) 

v souladu s ustanoveními platné Směrnice pro hospodaření, vyjma družstev, které nejsou členy 

ČUS. 

1.6.2 Propagace, hlášení výsledků a zpráva o utkání 

Domácí družstvo je povinno oznámit výsledek formou SMS zprávy na mobil 602 940 312 

nejpozději do dvou hodin po ukončení příslušného utkání. 

Domácí družstvo je povinno zajistit propagaci obchodních partnerů ČNS na základě 

stanovených podmínek ČNS pro příslušnou soutěž. Dodání nápisu, loga či jiné reklamy zajistí 

ČNS, umístění zajistí domácí družstvo, výběr přesného místa provede domácí družstvo po 

dohodě s ČNS. Podmínky jsou zaslány přímo jednotlivým oddílům, kterých se tato propagace 

dotýká.  

Zástupci obou družstev jsou povinni do konce prvního pracovního dne po utkání zaslat 

emailem informace o utkání na adresu info@nohejbal.org v rozsahu určeném přílohou tohoto 

rozpisu.  

1.6.3 Pokuty a sankce 

Všechny pokuty jsou zasílány na účet Českého nohejbalového svazu. Jejich případné 

přerozdělení a rozeslání na účty oprávněných provede ČNS. 

** v případě, že bude pro danou soutěž uzavřena dohoda s partnerem ČNS a družstvům 

předány propagační předměty partnera včetně oznámení podmínek provedení propagace 

Povinnost 

 

Extraliga Dorostenecká 

liga 

1./2.liga 

muži 

1.liga žen 

Poznámka 

 

SŘ 3.8. Základní 

povinnosti domácího 

družstva 

15.000 Kč 

 

 

10.000 Kč 

 

 

10.000 Kč 

3.000 Kč 

 

50% náleží hostujícímu družstvu 

 

SŘ 3.1.5 odstavec g) 

Schválené vybavení 

(certifikované 

vybavení) 

10.000 Kč 5.000 Kč 5.000 Kč 

3.000 Kč 

Za každé porušení 

SŘ 3.1.5 odstavec e) 

Účast trenéra na 

utkání 

500 Kč 500 Kč 500 Kč 

(jen 1.liga 

mužů) 

Za každé porušení pod nařízený 

minimální počet 

SŘ 3.9. Ostatní 

povinnosti domácího 

družstva 

500 Kč 500 Kč 500 Kč Za každé porušení  

SŘ 3.7 Nepředložení 

soupisky rozhodčímu 

ve stanovené časové 

lhůtě 

2.000 Kč 1.000 Kč 1.000 Kč 

300 Kč 

Za každé porušení 

 

mailto:info@nohejbal.org
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Za pozdní příchod 

k utkání, pokud se 

utkání sehraje 

2.000 Kč 1.000 Kč 1.000 Kč 

300 Kč 

Za každé porušení 

Za pozdní příchod 

k utkání, pokud se 

utkání nesehraje, za 

nedostavení se k 

utkání 

15.000 Kč 10.000 Kč 10.000 Kč 

3.000 Kč 

Za každé porušení, min. 50% náleží 

poškozenému oddílu  

Pořadatelská služba 1.000 Kč 1.000 Kč 1.000 Kč 

300 Kč 

Za každé porušení 

Hlášení výsledku 500 Kč 500 Kč 500 Kč 

300 Kč 

Za každé porušení  

Zaslání zprávy o 

utkání o méně než 

24h později 

200 Kč 200 Kč 200 Kč 

 

Za každé porušení 

Zaslání zprávy o 

utkání o více než 24h 

později, nebo její 

nezaslání 

500 Kč 500 Kč 500 Kč 

 

Za každé porušení 

Účast na 

jednorázových M-ČR 

-- podle Rozpisu jednorázových 

soutěží  

 

Propagace ** 3.000 Kč 3.000 Kč --- Za každé porušení 

Ozvučení areálu a 

moderování utkání 

1.000 Kč --- --- Za každé porušení 

Vyloučení nebo 

vystoupení ze soutěže 

10.000 Kč 10.000 Kč 10.000 Kč  

Za pozdní příchod 

k prezentaci, pokud 

se utkání sehraje(í) 

--- 1.000 Kč 1.000 Kč Platí pouze pro kvalifikace o 2.ligu 

mužů a Dorosteneckou ligu 

(jednorázově) 

Za pozdní příchod 

k prezentaci, pokud 

se utkání nesehraje(í), 

za nedostavení se k 

utkání  

--- 3.000 Kč 5.000 Kč Platí pouze pro kvalifikace o 2.ligu 

mužů a Dorosteneckou ligu 

(jednorázově) 

Zaslání rozpisu 

mládežnických 

soutěží 

dle KNS, ONS do 

15.4.2016 

1.000 Kč ---  1.000 Kč  

Nedostatečné 

označení hráče 

500 Kč --- --- Dle RDS 2.1 odst. c) za každé 

porušení 

Vložení offline video  

záznamu na TVcom 

do  lhůty 48 hodin 

200 Kč --- --- Za první a druhé porušení v hracím 

ročníku dle RDS 2.1 e) 

Vložení offline video  500 Kč --- --- Za třetí a každé další porušení v 

hracím ročníku dle RDS 2.1 e) 
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záznamu na TVcom 

do lhůty 48 hodin 

Nezajištění alespoň 

offline videozáznamu 

a souvisejícího 

vložení na TVcom do  

lhůty 48 hodin 

1.000 Kč --- --- Za každé porušení dle RDS 2.1 

odst. e) 

1.6.4 Ostatní povinnosti a změny 

Hřiště, kde se budou hrát soutěže Extraligy mužů,  play-off 1.ligy mužů o postup do Extraligy 

mužů a baráže mezi těmito soutěžemi, budou muset mít povinně divácký prostor k sezení pro 

50 diváků. U Extraligy mužů navíc VIP prostor pro potřeby ČNS min. 6 osob.  

2 EXTRALIGA MUŽŮ 

2.1 POVINNOSTI NAD RÁMEC SPOLEČNÝCH USTANOVENÍ 

odstavec a)  

  Družstvo je povinno se zúčastnit minimálně jednou sestavou těchto jednorázových 

soutěží: 

Mistrovství České republiky jednotlivců mužů 

Mistrovství České republiky dvojic mužů 

Mistrovství České republiky trojic mužů 

 

odstavec b)  

Domácí družstvo je ve všech utkáních povinno zajistit ozvučení areálu a 

moderování utkání po celou dobu jeho trvání. V případě přesunu utkání do haly 

nařízeném rozhodčím, bez předchozí schválené změny specifikace, se tento článek 

na domácí družstvo nevztahuje. Moderátor minimálně vždy představí obě 

družstva, hráče a trenéry domácího i hostujícího družstva na začátku utkání a 

následně i každého zápasu a uvede, jaký dopad do vývoje soutěže má budoucí 

výsledek utkání. 

odstavec c)  

Hráči téhož družstva Extraligy budou při hře oblečeni do jednotného sportovního 

úboru a musí být označeni čísly 1-99 na horní i spodní části úboru (každý hráč 

pouze jedno číslo). Číslice musí mít výšku min. 14 cm na horní části úboru a min. 7 

cm na spodní části úboru. Tato minimální výška číslic se nevztahuje na teplákovou 

soupravu. Pokud nesplní tyto podmínky velikosti čísla, zaznamená toto rozhodčí do 

zápisu a nesplnění není předmětem nepřipuštění ke hře. V ostatních případech 

podmínek na jednotný sportovní úbor (rozsah čísel a jejich umístění) zůstává 

zachováno pravidlo nepřipuštění ke hře.  

odstavec d)  

Během utkání může být mezi jednotlivé zápasy vložen sportovně-kulturní prvek 

(exhibice, divácká soutěž, individuální ocenění, tombola apod.). Vložený prvek 

může být pouze jeden, s maximální délkou trvání 15 min, a to mezi kterými zápasy 

proběhne musí být ohlášeno kapitánům obou družstev a prvému rozhodčímu před 

zahájením utkání. Prvý rozhodčí na základě ohlášení vedoucím domácího družstva 

před utkáním uvede do zápisu, mezi kterými zápasy vložený prvek proběhne. 
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odstavec e)  

Domácí družstvo je povinno zajistit na své náklady video přenos prostřednictvím 

portálu TVCOM.cz s aktuálním zobrazením skóre z každého domácího utkání 

(základní části i play-off a play-out) a uložit ho do příslušné sekce tohoto 

internetového portálu (technické informace o přenosu je možné získat u správce 

této sekce – Ladislav Bartůněk, l.bartunek@bbbart.cz, tel: 605 276 693) Všechna 

utkání musí být přenášena online. V případě, že domácí družstvo nebylo schopno 

utkání odvysílat online, musí video záznam vložit do systému TVcom nejpozději 

do 48 hodin po skončení utkání.  V případě přesunu utkání do haly nařízeném 

rozhodčím, bez předchozí schválené změny specifikace, se tento článek na 

domácí družstvo nevztahuje a nemusí tedy zajišťovat online přenos ani 

záznam z utkání. Sankce za porušení jsou uvedeny v bodě 1.6.3, kdy všechny 

vybrané pokuty budou po ukončení soutěže rozděleny stejným poměrem 

družstvům, která odvysílala online živým přenosem alespoň 90 % utkání. 

Technické informace týkající se přenosů v rámci TVCOM.cz jsou součástí Pokynu 

KPM ČNS o zajištění přímých přenosů z nohejbalové extraligy mužů. 

 

 

 

 

2.2 SYSTÉM SOUTĚŽE 

2.2.1 Základní část 

Jedna skupina o osmi účastnících systémem každý s každým doma a venku. Dle pořadí ve 

skupině budou družstva nasazena do play-off a play-out. 

2.2.2 Kvalifikace play – off 

QF1 (3. proti 6. po základní části), QF2 (4. proti 5. po základní části). Série se hraje na dvě 

vítězná utkání. První a případně třetí utkání se hraje vždy na hřišti lépe umístěného 

družstva, druhé utkání se hraje na hřišti hůře umístěného družstva po základní části. 

Vítězové každé série budou hrát semifinále play-off a poražení se umístí na 5. a 6. místě 

extraligy, dle pořadí po základní části.  

2.2.3 Semifinále play - off 

SF1 (1. po základní části proti jednomu z vítězů kvalifikace play-off, který se umístil hůře 

po základní části), SF2 (2. po základní části proti jednomu z vítězů kvalifikace play-off, 

který se umístil lépe po základní části). Série se hraje na dvě vítězná utkání. První a 

případně třetí utkání se hraje vždy na hřišti lépe umístěného družstva, druhé utkání se hraje 

na hřišti hůře umístěného družstva po základní části. 

Vítězové série budou hrát finále play-off, poražení ze série budou hrát o 3. místo. 

2.2.4 O 3. místo 

3M (poražený SF1 proti poraženému SF2) 

Hraje se jediné utkání na hřišti lépe umístěného družstva po základní části. 

Vítěz utkání se umístí na 3. místě, poražený na 4. místě extraligy. 

2.2.5 Finále play – off  

varianta A (PP TV) 

F (vítěz SF1 proti vítězi SF2) 

mailto:l.bartunek@bbbart.cz
tel:605276693
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Hraje se na jedno vítězné utkání v hale určené řídícím orgánem soutěže, kdy lépe 

umístěného družstvo po základní části je družstvo domácí. 

Vítěz utkání se umístí na 1. místě, poražený na 2. místě extraligy. 

varianta B 

F (vítěz SF1 proti vítězi SF2) 

Série se hraje na dvě vítězná utkání. První a případně třetí utkání se hraje vždy na hřišti lépe 

umístěného družstva, druhé utkání se hraje na hřišti hůře umístěného družstva po základní 

části. 

Vítěz série se umístí na 1. místě a poražený na 2. místě extraligy. 

 

2.2.6 Play - out 

FS (7. proti 8. po základní části) 

Série se hraje na dvě vítězná utkání. 

První a případně třetí utkání se hraje vždy na hřišti lépe umístěného družstva, druhé utkání 

se hraje na hřišti hůře umístěného družstva po základní části 

Vítěz série bude hrát barážové utkání proti poraženému družstvu z finále play-off 1.ligy 

mužů, poražený sestupuje do 1.ligy mužů následujícího ročníku.  

 

 

2.2.7 Baráž o extraligu mužů  

B (vítěz z play-out extraligy proti poraženému finále play-off 1.ligy) 

Série se hraje na dvě vítězná utkání. 

První a případné třetí utkání se hraje vždy na hřišti družstva extraligy, druhé utkání se hraje 

na hřišti družstva 1.ligy. 

Vítěz postupuje do extraligy, poražený sestupuje do 1. ligy následujícího ročníku.  

 

 

 3 1. LIGA MUŽŮ 

3.1 SYSTÉM SOUTĚŽE 

3.1.1 Základní část 

Jedna skupina o osmi účastnících systémem každý s každým doma a venku. Dle pořadí ve 

skupině budou družstva nasazena do play-off a play-out. 

3.1.2 Kvalifikace play – off 

QF1 (3. proti 6. po základní části), QF2 (4. proti 5. po základní části). Série se hraje na dvě 

vítězná utkání. První a případně třetí utkání se hraje vždy na hřišti lépe umístěného 

družstva, druhé utkání se hraje na hřišti hůře umístěného družstva po základní části. 

Vítězové každé série budou hrát semifinále play-off a poražení se umístí na 5. a 6. místě 

1.ligy, dle pořadí po základní části.  

3.1.3 Semifinále play - off 

SF1 (1. po základní části proti jednomu z vítězů kvalifikace play-off, který se umístil hůře 

po základní části), SF2 (2. po základní části proti jednomu z vítězů kvalifikace play-off, 
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který se umístil lépe po základní části). Série se hraje na dvě vítězná utkání. První a 

případně třetí utkání se hraje vždy na hřišti lépe umístěného družstva, druhé utkání se hraje 

na hřišti hůře umístěného družstva po základní části. 

Vítězové série budou hrát finále play-off, poražení ze série budou hrát o 3. místo. 

3.1.4 Finále play – off  

F (vítěz SF1 proti vítězi SF2) 

Série se hraje na dvě vítězná utkání. První a případně třetí utkání se hraje vždy na hřišti lépe 

umístěného družstva, druhá utkání se hraje na hřišti hůře umístěného družstva po základní 

části. 

Poražený série bude hrát baráž o extraligu, vítěz postupuje do extraligy. 

3.1.5 Play - out 

FS (7. proti 8. po základní části) 

Série se hraje na dvě vítězná utkání. 

První a případně třetí utkání se hraje vždy na hřišti lépe umístěného družstva, druhé utkání 

se hraje na hřišti hůře umístěného družstva po základní části 

Vítěz série bude hrát barážové utkání proti poraženému družstvu z finále play-off 2.ligy 

mužů, poražený sestupuje do 2.ligy mužů následujícího ročníku.  

3.1.6 Baráž o 1.ligu mužů  

B (vítěz  play-out 1.ligy proti poraženému finále play-off 2.ligy) 

Série se hraje na dvě vítězná utkání. 

První a případné třetí utkání se hraje vždy na hřišti družstva 1.ligy, druhé utkání se hraje na 

hřišti družstva 2.ligy. 

Vítěz postupuje do 1.ligy, poražený sestupuje do 2.ligy následujícího ročníku.  

 

4 2. LIGA MUŽŮ 

4.1 SYSTÉM SOUTĚŽE 

4.1.1 Základní část 

dvě skupiny po osmi účastnících systémem každý s každým doma a venku 

dle pořadí ve skupině budou družstva nasazena do semifinále play-off nebo play-out 

4.1.2 Semifinále play-off  

SF1 (1. ze skupiny „A“ proti 2. ze skupiny „B“ po základní části), SF2 (1. ze skupiny 

„B“ proti 2. ze skupiny „A“ po základní části) 

série se hraje na dvě vítězná utkání 

první a popřípadě třetí utkání se hraje vždy na hřišti lépe umístěného družstva, druhé utkání 

se hraje na hřišti hůře umístěného družstva po základní části 

vítězové série budou hrát finále play-off 

4.1.3. Finále play-off  

F (vítěz SF1 – vítěz SF2) 

série se hraje na dvě vítězná utkání 

první a případně třetí utkání se hrají na hřišti lépe umístěného družstva, druhé utkání se 

hraje na hřišti hůře umístěného družstva po základní části 
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Poražený  bude  hrát s vítězem  play-out 1.ligy, vítěz postupuje do 1. ligy. 

4.1.4  Finále play-out 

FS1 (7. ze skupiny „A“ proti 8. ze skupiny „B“ po základní části), FS2 (7. ze skupiny 

„B“ proti 8. ze skupiny „A“ po základní části) 

série se hraje na dvě vítězná utkání 

první a popřípadě třetí utkání se hraje vždy na hřišti lépe umístěného družstva, druhé utkání 

se hraje na hřišti hůře umístěného družstva po základní části 

vítězové série budou hrát kvalifikaci o postup do 2. ligy mužů, poražení ze série sestupují 

do krajských přeborů družstev mužů  

4.2 KVALIFIKACE O POSTUP DO 2. LIGY MUŽŮ 

4.2.1 Obecné podmínky (platné pro všechna ligová a všechna „krajská“ družstva) 

Kvalifikací se pro potřeby níže rozumí kvalifikace o účast ve 2. lize následujícího 

soutěžního ročníku.  

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 (po odečtení startovného dle Směrnice hospodaření). V případě neúčasti, 

kontumace utkání přihlášeného družstva, odhlášení nebo vyloučení z kvalifikace, 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 konání kvalifikace bude oznámeno účastníkům ve stanoveném termínu 

- 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  jejichž zástupci již práva 

účasti využili. Teprve po vyčerpání uvedených možností se omezí počet družstev 

v kvalifikaci.  

V případě, že přihlášky do kvalifikací svou početností znehodnotí provedené 

rozlosování, vyhrazuje si Řídící orgán soutěže právo změnit rozlosování skupin na základě 

reálně obdržených přihlášek či Kvalifikaci zrušit. 

4.2.2  Pořadatelství 

Na základě řádně zaslané přihlášky dle termínového kalendáře. V případě, že oddíl který 

podal přihlášku na pořadatelství je shodný s oddílem který se přihlásil do kvalifikace a tato 

je mu rozhodnutím STK-ČNS přiznána, je tomuto družstvu přiřazeno č.1 v kvalifikační 

skupině. 

V případě nezájmu o pořadatelství nasazeným č. 1, je pořadatelství nabídnuto dalším 

nasazeným v pořadí dle nasazení. 
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Podmínkou pořadatelství je minimálně 1 hřiště v hale splňující podmínky dle SŘ, 

Pravidel a RDS  

4.2.3  Hrací systém 

Kvalifikace se hraje až ve 4 skupinách. 

4-členná skupina: 

č. 1 – č. 4 –SF1 

č. 2 – č. 3 – SF2 

finále vítězové SF1-SF2 (poražení o 3.místo se nedohrává)  

3-členná skupina: 

č. 1 – č. 3 

č. 3 – č. 2 

č. 2 – č. 1 

2-členná skupina: 

č. 1 – č. 2 

Časový harmonogram a hrací systém může být řídícím orgánem a pořadatelem upraven dle 

vývoje jednotlivých utkání, obdržených přihlášek a skutečného počtu zúčastněných družstev.  

V případě kontumace utkání propadá složená kauce do kvalifikace. Rozdělení kauce je 50 % 

pro ČNS, 50 % pro pořadatele. 

4.2.4 Rozlosování do skupin  

Bude rozděleno do skupin na základě přihlášek a rozlosování STK. 

4.2.5 Postup 

Do 2.ligy mužů postupují vítězové kvalifikačních skupin Kvalifikace. 

Odmítne-li postup nebo nesplní jeho podmínky družstvo, které si ho vybojovalo v kvalifikaci, 

postupuje místo něho níže umístěné družstvo z kvalifikace, a to podle pořadí. Jenom po 

vyčerpání všech družstev z kvalifikace bude vyšší soutěž doplněna o družstvo sestupující, a to 

podle pořadí. 

4.2.6 Dodatečná kvalifikace 

V případě nenaplnění počtu družstev pro ročník 2017 z důvodů uvedených v Soutěžním řádu 

čl. 3.17 bude postupováno dle Soutěžního řádu. V případě nutnosti se ve stanoveném termínu 

odehraje 2. kolo kvalifikace. Propozice této Kvalifikace vydá řídící orgán soutěže v dodatečně 

stanoveném termínu pro rok 2016. 
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5 DOROSTENECKÁ LIGA  

5.1 SYSTÉM SOUTĚŽE 

 

5.1.1 Základní skupiny 

Dvě regionálně členěné skupiny (s výjimkou *) systémem každý s každým doma a venku. 

* V případě, že se do soutěže přihlásí méně než 8 družstev, bude soutěž sehrána pouze v jedné 

základní skupině.  

 

Bodování: progresivní počítání bodů 3-2-1. Výsledek 7:0 a 6:1 – vítěz 3 body, poražený 0 bodů. 

Výsledek 5:2 a 4:3 – vítěz 2 body, poražený 1 bod). Kontumace – vítěz 3 body, poražený -1 bod) 

 

5.1.2 Čtvrtfinále - QF 

QF1 (1. ze skupiny „A“ proti 4. ze skupiny „B“ po základní části), QF2 (2. ze skupiny „B“proti 3. ze 

skupiny „A“ po základní části), QF3 (2. ze skupiny „A“proti 3. ze skupiny „B“ po základní části ), 

QF4 (1. ze skupiny „B“ proti 4. ze skupiny „A“ po základní části). 

Série se hraje na dvě vítězná utkání. První a popřípadě třetí utkání se hraje vždy na hřišti 

lépe umístěného družstva, druhé utkání se hraje na hřišti hůře umístěného družstva po základní části.  

Vítězové série budou hrát semifinále play-off. 

 

5.1.3 Semifinále - SF 

SF1 (vítěz QF1 - vítěz QF2), SF2 (vítěz QF3 - vítěz QF4).  

Série se hraje na dvě vítězná utkání. První a popřípadě třetí utkání se hraje vždy na hřišti 

lépe umístěného družstva, druhé utkání se hraje na hřišti hůře umístěného družstva po základní části 

Vítězové série budou hrát finále play-off 

 
 

5.1.4 Finále - F 

(vítěz SF1 – vítěz SF2) 

Série se hraje na dvě vítězná utkání. První a popřípadě třetí utkání se hraje vždy na hřišti lépe 

umístěného družstva, druhé utkání se hraje na hřišti hůře umístěného družstva po základní části. 

Vítěz série se umístí na 1. místě a poražený na 2. místě dorostenecké ligy. 

 
 

5.1.4 O další umístění 

O 3. místo hrají poražení semifinalisté na jedno utkání na hřišti lépe postaveného po základní části 

(nebo družstva, které v základní části získalo více bodů, vítězných zápasů, setů). Vítěz utkání se 

umístí na 3. místě, poražený na 4. místě 
 

 

5.2 Kvalifikace do 1. DL 2017 

Kvalifikace se mohou zúčastnit pouze hráči splňující věkové kritérium dorostu pro rok, ve kterém se 

kvalifikace koná. Systém, rozlosování a jiné okolnosti určí řídící orgán soutěže na základě přihlášek 

do kvalifikace. Termín kvalifikace bude zařazen pevně do termínového kalendáře ČNS. 
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6 1. LIGA ŽEN 

6.1 SYSTÉM SOUTĚŽE 

6.1.1 Základní část 

Jedna skupina o osmi účastnících systémem každý s každým doma a venku. 

Hraje se jedno nadstavbové utkání po základní části mezi družstvy umístěnými na prvním a druhém 

místě v hale určené řídícím orgánem soutěže, kdy družstvo umístěné na 1.místě po základní části je 

družstvem domácím. Vítěz utkání se umístí na 1. místě, poražený na 2. místě 1.ligy žen. 

 

 

7 PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Plánované rozšíření SŘ Rozpisem DS pro ročník 2017: 

Nejsou. 

 

Ruší se všechny předchozí Rozpisy dlouhodobých soutěží VV ČNS, včetně všech změn a 

doplňků.  

Tento dokument je platný dnem 9.1.2016 s následnými číslovanými dodatky. 

V Praze dne 9.1.2016 

 

Ivan Králík v.r.  Kamil Kleník v.r. 

Předseda STK  Prezident ČNS 
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Oficiální partneři Českého nohejbalového svazu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní partner I.ligy dorostu, partner reprezentace České republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní partner MČR žáků, partner reprezentace České republiky 
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8 PŘÍLOHY 

Přílohy jsou k dispozici elektronicky na internetových stránkách www.nohejbal.org (sekce 

Dokumenty – odkaz Soutěže) nebo na vyžádání na sekretariátu ČNS. 

Formulář zprávy o utkání 

Formulář žádosti o přeložení utkání 

Formulář pro podání námitky 

Formulář odvolání proti rozhodnutí v prvé instanci 

Formulář pro ohlášení přestupu 

Formulář pro ohlášení hostování 

Formulář pro převedení soutěže 

Formulář soupisky 

Formulář přihlášky do soutěže 

Formulář potvrzení o splnění podmínky existence družstva mládeže/žen pro ligová družstva 

mužů 

Formulář postaršení 

Startovné do dlouhodobých republikových soutěží ČNS 

 


