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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) Dorostenecká liga 

c) 1.liga mužů a žen 

d) 2.liga mužů a žen 

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 1.2.3  – 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. 

b) Článek 3.3 – Set 

Rozhodující set se hraje od stavu 5:5 

c) Článek 3.5 – Utkání 

Utkání základní části se hrají na 10 zápasů v utkání 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 se hrají na 9 zápasů v utkání 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  
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Utkání 2.ligy žen se hrají na 9 zápasů v utkání tomto pořadí: 

Zápas Domácí Hosté Zápas Domácí Hosté 

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

2. 2.dvojice 1.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. 3.dvojice  3.dvojice     

utkání končí dosažením 5. zápasového bodu jedním z družstev 

d) Článek 9.1.1 – Počet rozhodčích 

utkání základní části 1.ligy žen řídí jeden rozhodčí 

utkání 2.ligy žen řídí zástupci družstev v souladu s Pravidly 

ostatní ligová utkání řídí dva rozhodčí, přičemž řídící orgán soutěže je oprávněn rozšířit 
počet rozhodčích na čtyři 

e) Článek 9.2 – Povinnost obou rozhodčích 

Řídí utkání v jednotném úboru v bílé košili nebo polokošili a černých dlouhých nebo 
krátkých kalhotách (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, příjmení členů pořadatelské služby 

f) Článek 9.3 – První rozhodčí 

Rozhodčí provedou kontrolu totožnosti hráčů ze svého popudu, nebo na žádost 
kapitána, po zapsání hráčů do zápisu před zahájením utkání a dále event. při dopisování 
jednotlivých hráčů do zápisu (nelze požadovat a provádět kontrolu totožnosti v průběhu 
rozehraného utkání a tím jej přerušit). 

g) Článek 7.2.1 – Provedení akce 

Při jedné akci dvojic či trojic 2.ligy žen může míč dopadnout na zem nejvýše třikrát. 

    1.2.2    Upřesnění SŘ 
a) Článek 2.1.1 – Delegace rozhodčích 

Delegaci rozhodčích provádí Komise rozhodčích 

b) Článek 2.2.2. – Povinnosti prvého rozhodčího 

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

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

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

d) 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. 

e) Článek 3.1.5. - Všeobecné povinnosti účastníků soutěží 

Odstavec a) až b) 

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

Řádně vyplněná soupiska (dle čl. 3.2. SŘ), doručená na sekretariát ČNS dle 
termínového kalendáře . 

Zaplacené pokuty ze všech předchozích let ve stanoveném termínu na účet ČNS 
1722408504/0600. Za zaplacené se pokuty považují dnem připsání na účet ČNS 

Zaslané podklady pro vyúčtování nákladů na rozhodčí za ročník 2008 
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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 ve stanoveném termínu. 

Odstavec e) 

Extraliga mužů a Dorostenecká liga - trenér uvedený na soupisce družstva musí vlastnit 
trenérskou licenci „C“ 

Ostatní soutěže - trenér uvedený na soupisce družstva musí vlastnit trenérskou licenci 
„D“ 

Jeden trenér může být uveden na soupisce maximálně 2 družstev účastnících se soutěží 
řízených tímto předpisem, ne však hrajících stejnou soutěž. 

Odstavec f ) 

Ligové družstvo mužů prokazuje splnění podmínky s výjimkou oddílů, jejichž družstva 
startují v ligových soutěžích žen a dorostenců. 

f) Článek 3.2.1 – Soupiska 

Minimální počet hráčů pro soupisku družstva se stanovuje na 6  

g) Článek 3.7.1 – Povinnosti domácího družstva 

Odstavec a) na každém utkání musí být pořadatelská služba řádně označena (minimálně 
2 osoby) a představena rozhodčím (za korektní nahlášení totožnosti zodpovídá domácí 
družstvo) 

Odstavec b) - utkání se zahajuje vždy na venkovním hřišti uvedeném v Rozlosování 
dlouhodobé soutěže s výjimkou utkání, pro která je Rozlosováním dlouhodobé soutěže 
nařízeno nebo povoleno sehrát utkání v tělocvičně. Utkání nařízená do haly nebo 
tělocvičny Rozlosováním se hrají v halách nebo tělocvičnách s kapacitou minimálně 
250 diváků  (platné pouze pro finálová utkání). Pro případ nepříznivého počasí je 
domácí družstvo povinno zajistit jiné regulérní hřiště. V takovém případě může 
rozhodčí výjimečně povolit sehrát utkání 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. 

Doplňující povinnosti domácího družstva: 

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 

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

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 

Článek 3.10.1 – Podmínky pro nástup k pozdravu 

Minimální počet hráčů družstva pro nastoupení k pozdravu je 6 

Článek 3.15.1 – Sestup a 3.16.1 – Postup 

Viz příslušná ustanovení u jednotlivých soutěží v rámci tohoto Rozpisu 

l ) Změna specifikace - všechna  utkání  základní části  musí být vždy  odehrána v termínu 
maximálně do 7 dnů po  kole následujícím soutěžní kolo , ve kterém došlo  ke změně 
specifikace utkání  , s výjimkou  utkání dvou posledních  kol základní části , kde bude 
žádost  o změna specifikace utkání  projednána jen jako  jeho  předehrávka . 
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1.3    ŘÍDÍCÍ ORGÁN SOUTĚŽE 

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

1.4    STARTOVNÉ 

 Výše startovného -  viz hospodářská směrnice .Startovné se nehradí předem, ale je součástí 
konečného vyúčtování nákladů (viz Termínový kalendář) , 

1.5    HRACÍ DNY A HODINY 

Soutěž Extraliga Dorostenecká 
liga 

1. a 2.liga 
mužů* 

1.liga žen 2.liga žen 

Sobota 10:00 -14:00 --**  10:00 - 14:00 9:00 - 15:00  

Neděle --**  10:00 -14:00 10:00 - 12:00  9:00 - 15:00 

* Každý oddíl určí svůj hrací čas (vždy celou hodinu, tj. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15:00) 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 nadstavby. 

** Pokud Řídící orgán soutěže nerozhodne jinak či nestanoví jinak Rozlosováním soutěže.      
Dohoda o změně specifikace utkání v termínu stanoveném ( do 10.3.2009 ) VV ČNS je 
osvobozena od poplatku. 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. 

1.6   DALŠÍ UPŘESNĚNÍ A USTANOVENÍ PRO DLOUHODOBÉ SOUT ĚŽE 

1.6.1  Náklady 
Družstva mužů a žen startují na vlastní náklady 

a) Náklady na rozhodčí hradí ČNS. Vyúčtování bude provedeno na základě předložených 
podkladů ve stanoveném termínu. Proti vyúčtování nákladů bude použit závazek platby 
startovného. V případě neprovedení vyúčtování ve stanoveném termínu, nebude 
družstvo připuštěno k účasti v ročníku 2010. 

Družstvům dorostu v dorostenecké lize hradí náklady ČNS pro 6 hráčů a 1 funkcionáře 
v souladu s ustanoveními Směrnice pro hospodaření, s výjimkou nečlenů ČSTV. 

1.6.2   Propagace a hlášení výsledk ů 
Domácí družstvo je povinno oznámit výsledek formou SMS zprávy na telefon 602 940 312 

nejpozději do druhého dne 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.. 

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. 

* viz Rozpis jednorázových soutěží 
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** v p řípadě, že bude pro danou soutěž uzavřena dohoda s partnerem ČNS a družstvům 
předány propagační předměty partnera 

Povinnost 

 

Extraliga Dorostene
cká liga 

1./2.liga 
muži 

1./2.liga žen 

Poznámka 

 

SŘ 3.7. Základní 
povinnosti domácího 
družstva 
 

15.000 
Kč 

 

 

10.000 Kč 

 

 

10.000 Kč 

3.000 Kč 

 

Za jakékoliv porušení , min. 
50% náleží poškozenému 
oddílu 

 

SŘ 3.8. Ostatní 
povinnosti domácího 
družstva 

500 Kč 500 Kč 500 Kč Za každé porušení a za 
každou povinnost (i při 
pozdním naplnění podmínky 
v rozporu se SŘ) 

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 1.000 Kč 1.000 Kč 1000,Kč 

300,- Kč 

Za každé porušení  

Zpráva o utkání (e-
mail) 

500 Kč -- -- Za každé porušení 

Účast na 
jednorázových M-ČR 

*  -- --  

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

Ozvučení areálu a 
moderování utkání 

1.000 Kč -- -- Za každé porušení 

Pozdní dodání 
podkladů k vyúčtování 
nákladů na rozhodčí 

       
3.000 Kč 

3.000 Kč 3.000 Kč Nepřipuštění družstva k 
soutěži 

Vyloučení nebo 
vystoupení ze soutěže 

10.000 
Kč 

10.000 Kč 10.000 Kč Zaplacení této pokuty neruší 
povinnost uhradit startovné 

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 
li(jednorázově) 
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1.6.4  Ostatní povinnosti a zm ěny 
Do hal nebo tělocvičen s kapacitou minimálně 250 diváků budou Rozlosováním 

dlouhodobé soutěže směrovaná   finále play-off Extraligy mužů. 

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

Zástupce obou družstev jsou povinni do pondělí v týdnu následujícím po utkání do 12.00 
hod. zaslat emailem informace o utkání na adresu nohejbal@cstv.cz v rozsahu určeném 
přílohou tohoto předpisu. 

Družstvo je povinno se zúčastnit těchto jednorázových soutěží: 

Mistrovství České republiky jednotlivců mužů 

Mistrovství České republiky dvojic mužů 

Mistrovství České republiky trojic mužů 

Domácí družstvo je ve všech utkáních povinno zajistit ozvučení areálu a moderování utkání 
po celou dobu jeho trvání. Minimálně vždy představit obě družstva, hráče a trenéry 
domácího i hostujícího družstva každého zápasu a uvést, jaký dopad do vývoje soutěže 
má budoucí výsledek utkání. 

Hráči téhož družstva Extraligy budou při hře oblečeni do jednotného sportovního úboru, 
musí být označeni čísly 1-99 na horní i spodní části úboru (každý hráč pouze jedno 
číslo) a svým příjmením, event. i jménem na horní části úboru (u fluktuantů není 
označení příjmením, event. i jménem podmínkou). Písmo musí mít výšku min. 14 cm 
(číslo) na horní části úboru, min. 7 cm (číslo) na spodní části úboru  Pokud hráči nesplní 
tyto podmínky, rozhodčí je nepřipustí ke hře ( v případě , že rozhodčí povolí teplákové 
soupravy tak souprava nemusí být označena jménem hráče) . Změna sportovního úboru 
je povolena pouze při změně stran a v rámci oddechového času. 

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, mezi kterými zápasy proběhne a musí být 
ohlášen kapitánům obou družstev a prvému rozhodčímu. Prvý rozhodčí na základě 
ohlášení vedoucím domácího družstva před utkáním uvede do zápisu, mezi kterými 
zápasy vložený prvek proběhne. 

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 semifinále play-off nebo play-out  

2.2.2   Semifinále play – off 
SF1 (1. proti 4. po základní části), SF2 (2. proti 3. 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 
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a) vítězové série budou hrát finále Extraligy mužů, poražení ze série budou hrát o 3. a 4. 
místo Extraligy mužů  

2.2.3   O 3. místo 
3M (poražený SF1 – poražený 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 mužů 

2.2.4    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 

vítěz série se umístí na 1. místě, poražený na 2. místě Extraligy mužů 

2.2.5     Semifinále play-out 
SS1 (5. proti 8. po základní části), SS2 (6. proti 7. po základní části) 

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 

vítězové série se umístí na 5. a 6. místě Extraligy mužů dle pořadí po základní části, 
poražení budou hrát finále play-out (baráž) s vítězi semifinále play-off (SF1 a SF2) 1. 
ligy mužů 

 2.2.6    Finále play-out 
poražení ze série semifinále play-out (SS1 a SS2) Extraligy mužů proti vítězům semifinále 

play-off (SF1 a SF2) 1. ligy mužů 

série se hraje na dvě vítězná utkání 

první a případně třetí utkání se hrají na hřišti družstva Extraligy mužů, druhé utkání se hraje 
na hřišti družstva 1.ligy mužů 

dvojice jsou tvořeny tak, že lépe umístěné družstvo Extraligy mužů se utká s hůře 
umístěným družstvem 1. ligy mužů a hůře umístěné družstvo Extraligy mužů proti lépe 
umístěnému družstvu 1. ligy mužů dle pořadí po základní části (pořadí, body, skóre, 
sety, míče) 

poražení ze série hrají v dalším ročníku 1. ligu, vítězové Extraligu mužů 

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 semifinále play-off nebo play-out 

3.1.2   Semifinále play-off 
SF1 (1. proti 4. po základní části), SF2 (2. proti 3. 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 
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vítězové série budou hrát finále play-out (baráž) s poraženými ze série semifinále play-out 
(SS1 a SS2) Extraligy mužů 

poražení ze série se umístí na 3. a 4. místě 1. ligy mužů (dle pořadí po základní části) 

3.1.3   Semifinále play-out 
SS1 (5. proti 8. po základní části), SS2 (6. proti 7. 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 se umístí na 5. a 6. místě 1. ligy mužů (dle pořadí po základní části), poražení 
budou hrát finále play-out (baráž) s vítězi semifinále play-off (SF1 a SF2) 2. ligy mužů 

 3.1.4   Finále play-out 
poražení ze série semifinále play-out (SS1 a SS2) 1. ligy mužů proti vítězům semifinále 

play-off (SF1 a SF2) 2. ligy mužů 

série se hraje na dvě vítězná utkání 

první a případně třetí utkání se hraje na hřišti družstva 1. ligy mužů, druhé utkání se hraje 
na hřišti družstva 2. ligy mužů 

dvojice jsou tvořeny tak, že lépe umístěné družstvo 1. ligy mužů se utká s hůře umístěným 
družstvem 2. ligy mužů a hůře umístěné družstvo 1. ligy mužů proti lépe umístěnému 
družstvu 2. ligy mužů dle pořadí po základní části (pořadí, body, skóre, sety, míče) 

poražení ze série hrají v dalším ročníku 2. ligu, vítězové 1. ligu mužů 

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-out (baráž) s poraženými ze série semifinále play-out 
(SS1 a SS2) 1. ligy mužů, poražení ze série se umístí na 3. a 4. místě 2. ligy mužů (dle 
pořadí po základní části - pořadí, body, skóre, sety, míče) 

4.1.3  Semifinále play-out 
SS1 (7. ze skupiny „A“ proti 8. ze skupiny „B“ po základní části), SS2 (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 
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4.2      KVALIFIKACE O POSTUP DO 2. LIGY MUŽ Ů 

4.2.1   Obecné podmínky 
Pro kvalifikaci do 2.ligy se stanovuje kauce ve výši 5.000 Kč s úhradou současně 

s přihláškou do kvalifikace – tato podmínka platí pro všechny účastníky kvalifikace, tj. 
včetně družstev vstupujících do kvalifikace z 2.ligy. Kauce bude v případě účasti 
v kvalifikaci účastníkům vrácena. V případě neúčasti přihlášeného družstva bude 50% 
kauce předáno pořadateli kvalifikace jako částečná úhrada ztráty související z neúčastí 
družstva, 50% zůstává ČNS. 

kvalifikace do 2.ligy se účastní vítězové Krajských přeborů, příp. družstva na dalším 
pořadí, pokud vítězové či další účast odmítnou (v souladu se SŘ čl. 3.12.6.) a vítězná 
družstva ze semifinálové série play-out 2. ligy 

účastníci zašlou na ČNS přihlášku ve stanoveném termínu 

kvalifikační skupiny řídí osoby, pověřené ČNS 

náležitostí je platná soupiska družstva 

místo kvalifikace bude oznámeno účastníkům ve stanoveném termínu 

prezentace 30 min před zahájením prvního utkání družstva 

rozhodčí deleguje Komise rozhodčích ČNS, náklady na rozhodčí hradí ČNS 

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. 

 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. Odmítne-li i toto družstvo, 
omezí se počet družstev v kvalifikaci 

4.2.2  Pořadatelství 
pořadatelství je nabídnuto č. 1 v každé skupině 

potvrdit pořadatelství musí KNS ve stanoveném termínu 

v případě nezájmu o pořadatelství nasazeným č. 1, je pořadatelství nabídnuto dalším 
nasazeným v pořadí dle nasazení 

podmínkou pořadatelství jsou 2 hřiště (pro dvou-tříčlennou skupinu postačí 1 hřiště) a 
odpovídající vybavení, pro případ nepříznivého počasí též halu se stejným počtem hřišť 

4.2.3  Hrací systém 
Kvalifikace se hraje ve 4 skupinách. 

4-členná skupina: 

10.00 hod - č. 1 – č. 4, č. 2 – č. 3 

14.00 hod - finále (poražení o 3.místo, vítězové o 1.místo) 

3-členná skupina: 

9.00 hod - č. 1 – č. 3 

12.30 hod - č. 2 – č. 3 

16.00 hod - č. 1 – č. 2 

2-členná skupina: 

9.00 hod - 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. 
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4.2.4 Rozlosování do skupin  
Skupina „A“: Jihočeský, Plzeňský,Praha ,  vítěz SS1 2.ligy 

Skupina „B“: Karlovarský, Liberecký, Ústecký ,Středočeský 

Skupina „C“: Moravskoslezský, Zlínský, Pardubický,Královohradecký 

Skupina „D“: Vysočina, Jihomoravský , Olomoucký , vítěz SS2 2.ligy 

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. 

5.        DOROSTENECKÁ LIGA 

5.1     SYSTÉM SOUTĚŽE 

5.1.1  Základní skupiny 
Dvě skupiny po pěti účastnících , systém každý s každým jednokolově    

 1.- 3. ze skupin budou družstva nasazena do skupiny semifinále play-off.  

 4 – 5. ze skupin budou družstva nasazena do skupiny play-out 

Utkání ve skupinách se hrají na 10 zápasů. 

5.1.2    Semifinále - SF 

                Play-off skupina - o finále 

Play-off - skupina dvoukolově každý s každým doma, venku, se započtením zápasů ze  

základních skupin.  Hraje se na 10 zápasů 

5.1.3     Play-out - SS  
 Play-out - skupina dvoukolově každý s každým, doma, venku. Výsledky ze základní části   
se nezapočítávají. Hraje se na 10 zápasů. 

Počet sestupujích bude určen dle 5.2 

5.1.4   Finále, O t řetí místo a o páté místo 
FINÁLE  - hrají družstva umístěna na 1. a 2. místě skupiny semifinále  - play-off.  

Hraje se na dva vítězné zápasy s tím, že první, případný třetí zápas se hraje na hřišti lépe 
postaveného po play-off. 

 O 3. místo hrají družstva umístěna na 3. a 4. místě skupiny semifinále - play-off . 

Hraje na dva vítězné zápasy s tím ,že první  případný třetí zápas se hraje na hřišti lépe 
postaveného po play-off. 

O 5. místo hrají družstva umístěna na 5. a 6. místě skupiny semifinále - play-off.  

Hraje se jedno utkání na  hřišti lépe postaveného po play-off. 

                   Utkání se hrají na 9 zápasů.  

5.2    SYSTÉM DOROSTENECKÉ LIGY 2010 

 V průběhu hlavních prázdnin 2009 bude vydán návrh rozpisu systému dorostenecké 
ligy/dorosteneckých lig na ročník 2010. KM jej připraví nejpozději do konce března 2009  poté jej 
nechá veřejně diskutovat. 
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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 (bez play-off) 

pořadí ve skupině je konečné  

c )  vítěz skupiny se umístí na 1. místě 1.ligy žen 

 

6.1.2 Finále play-out 
družstvo umístěné na 8. místě 1. ligy žen proti vítězi 2. ligy žen 

série se hraje na dvě vítězná utkání 

první utkání se hraje na hřišti družstva 2. ligy žen, druhé a případně třetí utkání se hrají na 
hřišti družstva 1. ligy žen 

                     poražený ze série bude hrát v dalším ročníku 2. ligu, vítěz 1. ligu žen 

7.      2. LIGA ŽEN 

7.1      SYSTÉM SOUTĚŽE 

7.1.1   Základní část 
jedna skupina o čtyřech účastnících systémem každý s každým doma a venku  čtyřkolově 

(bez play-off) pořadí ve skupině je konečné  

7.1.2  Finále play-out 
vítěz 2. ligy žen proti družstvu umístěnému na 8. místě 1. ligy žen 

série se hraje na dvě vítězná utkání 

první utkání se hraje na hřišti družstva 2. ligy žen, druhé a případně třetí utkání se hrají na 
hřišti  družstva 1. ligy žen 

poražený ze série bude hrát v dalším ročníku 2. ligu, vítěz 1. ligu žen 

8.      PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

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

Tento dokument je platný dnem 12.2. 2009 

V Praze dne 12.2.2009 

 Kamil Kleník  v.r. 
 Prezident ČNS 
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9.      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 pro ligová družstva 
mužů 

 


