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1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

1.1 PŮSOBNOST ROZPISU 

Tento rozpis (dále jen Rozpis) je platný pro seriál jednorázových soutěží Zimního poháru žen. 

 

1.2 NÁZEV SOUTĚŽE 

„Zimní pohár žen“ 

Jednotlivé turnaje soutěže mohou nést pořadatelem stanovený název, vždy však musí být 

uváděn současně s názvem soutěže. 

 

1.3 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 

 

1.3.1 Upřesnění  

a) hraje se na 2 dopady (dvojice a trojice), nebo 3 dopady (dvojice a trojice), vždy 

stanovuje pořadatel 

b) zápas se hraje na 2 sety nebo 2 vítězné sety ve skupinovém hracím systému,  

na 2 vítězné sety ve vyřazovacím hracím systému 

 

1.4 ŘÍDÍCÍ ORGÁN SOUTĚŽE (ORGANIZÁTOR) 

STK - ČNS pověřuje řízením Zimního poháru žen Komisi žen.  

Kontakty:   

e-mail: vladimira.voithova@seznam.cz, mob: 602 649 952 

e-mail: iva.simeckova@volny.cz, mob: 723 284 008 

 

1.4.1 Hlavní povinnosti řídícího orgánu 

a) zveřejnit na stránky ČNS rozpis (včetně příloh) Zimního poháru žen 

b) zajišťovat a vyřizovat přihlášky družstev do seriálu Zimního poháru žen 

c) zveřejnit na stránkách ČNS seznam družstev Zimního poháru žen 

d) pověřit řízením jednotlivých turnajů příslušného pořadatele dle Rozpisu   

e) organizovat, řídit a vyhodnocovat jednotlivé turnaje i celý seriál 

f) rozhodovat o sankcích 

g) na internetových stránkách ČNS nejpozději 2 týdny před konáním každého turnaje 

zveřejnit propozice turnaje dle Rozpisu  

 

1.5 POŘADATEL 

Komisí žen pověřený subjekt k uspořádání příslušného turnaje schválený tímto Rozpisem. 

Pro účely přesného popisu soutěže vydává propozice turnaje.  

mailto:vladimira.voithova@seznam.cz
mailto:iva.simeckova@volny.cz
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1.5.1 Hlavní povinnosti pořadatele 

a) uspořádat turnaj seriálu v rozsahu daném uzavřenou Smlouvou o zabezpečení 

pořadatelství turnaje Zimního poháru žen (Příloha č. 3)   

b) zaslat řídícímu orgánu propozice nejpozději 3 týdny před konáním turnaje ke schválení   

c) přijmout vždy minimálně 1 družstvo z oddílu přihlášeného do poháru a až pak další 

družstva podle pořadí  

d) potvrdit přihlášeným družstvům počet přijatých sestav do dvou dnů od uzavření 

přihlášek 

e) zaslat výsledky turnaje a krátkou zprávu (včetně fotografie) o průběhu turnaje na  

vladimíra.voithova@seznam.cz a iva.simeckova@volny.cz  

 

1.5.2 Náležitosti pozvánky (propozice turnaje) 

a) datum, hodina a místo konání 

b) hrací systém (dopady, disciplína) 

c) kontakt na pořadatele 

d) termín přihlášek (nejpozději 1 týden před turnajem)  

e) označení „Zimní pohár žen“ (jednotlivé turnaje soutěže mohou nést pořadatelem 

stanovený název, vždy však musí být uváděn současně s názvem soutěže) 

 

1.6 TYP SOUTĚŽE 

Seriál jednorázových soutěží, jehož vyhodnocení probíhá: 

a) samostatně za každý z jednorázových turnajů, vypsaných pro kategorii dvojic nebo 

trojic 

b) kumulativně za výsledky v seriálu 

 

1.7 PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE 

Řádně vyplněnou přihlášku (formulář viz příloha č. 1) včetně soupisu hráček Zimního poháru 

žen oddíl zašle nebo osobně předá do 30. 11. 2015 (datum doručení) řídícímu orgánu soutěže.  

Mohou se přihlásit také zahraniční sestavy (pouze členských zemí UNIF nebo EFTA) - 

přihláška musí být potvrzena příslušným národním nohejbalovým svazem.  

 

1.8 HODNOCENÍ CELKOVÉ 

Do celkového hodnocení jsou zařazena pohárová družstva. Umístění družstev je dáno součtem 

získaných bodů ze všech turnajů. Při stejném počtu získaných bodů rozhoduje získané nejlepší 

umístění, je-li shodné ze všech turnajů, rozhoduje druhé (při shodném poté další) nejlepší 

umístění, je-li shodné ze všech turnajů, rozhoduje los. 

 

1.9 CENY CELKOVÉ 

Zajišťuje Komise žen. Oceněny budou 3 nejlepší oddíly absolutně. 

 

1.10 NÁKLADY 

Družstva startují v soutěži na vlastní náklady. 

mailto:vladimíra.voithova@seznam.cz
mailto:iva.simeckova@volny.cz
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2 USTANOVENÍ PRO JEDNOTLIVÉ TURNAJE 

2.1 TERMÍNY, MÍSTA KONÁNÍ A DRUHY HRY JEDNOTLIVÝCH TURNAJŮ 

 

2.1.1 Pohár žen 

Termín místo druh hry 

neděle   20. 12. 2015 Český Brod trojice 

sobota   30. 01. 2016 Čelákovice trojice 

sobota   12. 03. 2016 Břve dvojice 

 

2.2 PŘIHLÁŠKY NA TURNAJ 

 

2.2.1 Přihláška 

Uzávěrka přihlášek je nejpozději 1 týden před konáním příslušného turnaje!   

Přihlášky zasílejte na uvedené kontaktní osoby v propozicích turnaje. Pořadateli je třeba 

nahlásit účast a počet startujících sestav zasláním řádně vyplněné přihlášky (viz. Příloha č. 2 - 

Přihláška družstva do Zimního poháru žen 2015 – 2016). 

Do 2 dnů od uzavření přihlášek potvrdí pořadatel turnaje přihlášeným družstvům počet 

přijatých sestav! 

 

2.3 ÚČASTNÍCI TURNAJE 

 

2.3.1 Počet a profil účastníků 

a) Na každém turnaji startují sestavy pohárových družstev. 

b) O počtu účastníků rozhoduje pořadatel, který je však zároveň povinen přijmout vždy 

minimálně 1 sestavu z oddílu přihlášeného do poháru a až pak další sestavy podle 

pořadí. 

c) Povolení startu sestav dalších družstev na divokou kartu pořadatele, dle jeho 

kapacitních možností. 

 

2.3.2 Startovné 

Startovné na turnaji stanoví propozice a je v kompetenci pořadatele.  

 

2.4 HRACÍ SYSTÉM TURNAJE 

a) Hrací systém navrhuje v propozicích (v limitech stanovených Rozpisem) každého 

turnaje pořadatel a po jeho schválení řídícím orgánem je navržený systém pro daný 

turnaj závazný.  

b) Systém určuje pořadatel dle počtu zúčastněných družstev. 

c) Musí být stanoveno pořadí do 8. místa. 
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2.4.1 Vložené prvky turnaje 

Na začátku každého turnaje pořadatel zorganizuje technický zahajovací nástup, na kterém jsou 

všichni účastníci seznámeni s propozicemi a dalšími náležitostmi turnaje. 

Na konci turnaje pořadatel zorganizuje závěrečný nástup s předáváním cen. 

Hráči jsou povinni se zúčastnit oficiálního zahajovacího a závěrečného nástupu v jednotném 

sportovním úboru.  

 

2.5 ROZHODČÍ 

Rozhodování o utkáních (pískání): hráčky samostatně.  

 

2.6 NÁMITKY A ODVOLÁNÍ 

Námitky je možno podat v souladu s ustanovením SŘ nejpozději do 15 minut od události. Řeší 

je delegovaný přítomný vedoucí soutěže na základě ústního nebo písemného podání námitky 

vedoucím, trenérem nebo kapitánem družstva. Námitka musí být dle DŘ doložena vkladem 500 

Kč,- v hotovosti.  

Odvolání – viz. DŘ. 

 

2.7 HODNOCENÍ 

1. místo 6 bodů 

2. místo 4 body 

3. místo 3 body 

4. místo 2 body 

5-8. místo 1 bod 

 

Do hodnocení jsou zařazena družstva řádně přihlášená do poháru (Příloha č. 1). Každé družstvo 

získává počet bodů podle umístění, které obsadí všechny jeho sestavy.  

 

2.8 CENY  

Ceny zajišťuje pořadatel. Oceněny budou min. 3 nejlepší sestavy. Hráči 3 nejlepších sestav 

jsou povinni se zúčastnit vyhlášení vítězů v jednotném sportovním úboru. 

 

2.9 SANKCE 

a) pokuta ve výši za každou sestavu: 

- 300 Kč v případě neomluvené neúčasti  

b) nárok na ceny ztrácí sestava, jejíž hráči se nezúčastní v jednotném sportovním úboru 

oficiálního zahajovacího a závěrečného nástupu 

Pokuty jsou splatné do 14 dnů od data konání příslušného turnaje na účet ČNS číslo 

1722408504/0600. Družstvo, které neuhradilo pokuty v termínu, nebude řídícím orgánem 

soutěže připuštěno k další účasti.  
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3 ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 

Ostatní tímto rozpisem neupravované věci se řídí podle platných nadřízených dokumentů. 

 

3.1 VÝKLAD DOKUMENTU 

Výklad jednotlivých ustanovení tohoto dokumentu přísluší Komisi žen. 

 

3.2 PLATNOST DOKUMENTU 

Tento dokument je platný dnem 1. 11. 2015.  

 

4 PŘÍLOHY 

a) Příloha č. 1 - Přihláška družstva do seriálu Zimního poháru žen (včetně soupisu hráček) 

b) Příloha č. 2 -  Přihláška družstva do turnaje Zimního poháru žen 2015 - 2016 

c) Příloha č. 3 -  Smlouva o zabezpečení pořádání turnaje Zimního poháru žen 

d) Příloha č. 4 – Kontakty na oddíly  

 

 

V Praze dne  

1. 11. 2015 

 

Vladimíra Voithová 

Předsedkyně Komise žen 

 


