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1    SPOLE�NÁ USTANOVENÍ 

1.1   P�SOBNOST ROZPISU 
Rozpis dlouhodobých sout�ží (dále jen „Rozpis“) je platný pro dlouhodobé sout�že �ízené 
Výkonným výborem (dále jen „VV“) �eského nohejbalového svazu (dále jen „�NS“). 
Jedná se o tyto sout�že: 

a) Extraliga muž� 
b) 1.dorostenecká liga 
c) 1.liga muž� a žen 
d) 2.liga muž� 

1.2   NAD�ÍZENÉ A SOUVISEJÍCÍ P�EDPISY 
a) Stanovy �NS v�. dodatk� (dále jen „Stanovy“) 
b) Sout�žní �ád �NS v�. dodatk� (dále jen „S�“) 
c) Pravidla nohejbalu v�. dodatk� (dále jen „Pravidla“) 
d) Disciplinární �ád �NS v�. dodatk� (dále jen „D�“) 
e) Rozlosování dlouhodobých sout�ží (dále jen „Rozlosování“) 
f) Termínový kalendá� �NS 

1.2.1      Up�esn�ní pravidel  
a) �lánek 1.2.2 – EXTRALIGA - Volná plocha  
       Do hal nebo t�locvi�en s kapacitou minimáln� 250 divák� budou Rozlosováním 

dlouhodobé sout�že sm��ována  finále play-off Extraligy muž�. P�i t�chto utkání se 
stanovuje   minimální volná plocha na  3,5 m  od postranní �áry  h�išt� a na 4 m od 
zadní �áry h�išt� (dvojice,trojice).   

b) �lánek 1.2.3  – Volný herní prostor 
Utkání je možné sehrát v hale �i t�locvi�n�, ve které do minimálního herního prostoru 
zasahuje stavební prvek nebo �ást vybavení �i za�ízení haly, které samo o sob� ve 
spojení s dispozicí haly je schopno ovlivnit regulérnost hry jen s velmi malou 
pravd�podobností. Jedná se pouze o za�ízení, které je pevn� p�imontováno p�ímo 
k oplášt�ní haly (nap�.basketbalové koše, balkóny, žeb�iny, upev	ovací za�ízení 
sloupk� apod.). 

c) �lánek 3.3 – Set 
Rozhodující set se hraje od stavu 5:5 

d) �lánek 3.5 – Utkání 
Utkání základní �ásti se hrají na 10 zápas� v utkání tomto po�adí: 

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  
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Utkání kon�í dosažením 6. zápasového bodu jedním z družstev nebo remízou 5:5. 
 
 
Utkání play-off, play-out a kvalifikací se hrají na 9 zápas� v utkání tomto po�adí: 
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 kon�í dosažením 5. zápasového bodu jedním z družstev  
e) �lánek 5.2. - Losování 

Volbu losování mají vždy domácí. 
f) �lánek 9.1.1 – Po�et rozhod�ích 

utkání základní �ásti 1.ligy žen �ídí jeden rozhod�í 
ostatní ligová utkání �ídí dva rozhod�í, p�i�emž �ídící orgán sout�že je oprávn�n rozší�it 
po�et rozhod�ích na �ty�i 

g) �lánek 9.2 – Povinnost  rozhod�ích 
�ídí utkání v jednotném úboru, jehož typ a vzhled stanoví �ídící orgán sout�že  
(v p�ípad� nep�íznivého po�así mohou použít bundu �i svetr). 
Mají za povinnost p�ed utkáním p�ekontrolovat p�ítomnost po�adatelské služby  
a zaznamenat ji do zápisu o utkání v rozsahu jméno a p�íjmení �len� po�adatelské 
služby 

h) �lánek 9.3 – První rozhod�í 
Rozhod�í provede kontrolu totožnosti hrá�� ze svého popudu nebo na žádost kapitána 
po zapsání hrá�� do zápisu p�ed zahájením utkání. 

1.2.2      Up�esn�ní S� 
a) �lánek 2.1.1. – Delegace rozhod�ích 

Delegaci rozhod�ích provádí Komise rozhod�ích 
b) �lánek 2.2.2. – Povinnosti prvého rozhod�ího 

Pro hrá�e mladší 15-ti let - viz Pravidla �lánek 9.3.1.b) 
c) �lánek 3.1.2. – Družstva jednoho oddílu v jedné skupin� 

V jedné skupin� dlouhodobé sout�že se nemohou ú�astnit dv� družstva jednoho oddílu 
d) �lánek 3.1.3. – Systém sout�ží a ú�ast hrá�� v utkání 

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

e) �lánek 3.1.5. - Všeobecné povinnosti ú�astník� sout�ží 
Odstavec a) až b) 
�ádn� vypln�ná p�ihláška, doru�ená na sekretariát �NS dle termínového kalendá�e. 
�ádn� vypln�ná elektronická soupiska v�etn� uhrazených hrá�ských poplatk� ve výši 
dle platné Sm�rnice o hospoda�ení a jejich p�íloh. 
Vyrovnané veškeré závazky v��i �NS ze všech p�edchozích let na ú�et �NS 
1722408504/0600. Za zaplacené se pokuty považují dnem p�ipsání na ú�et �NS. 



Rozpis dlouhodobých republikových sout�ží �NS 2013 – dodatek �.3 

5 (celkem 16) 

V p�ípad� nespln�ní n�které z podmínek pro ú�ast v dlouhodobé sout�ži není družstvo 
k ú�asti p�ipušt�no a považuje se za družstvo nep�ihlášené. Rozhodnutí o nespln�ní 
podmínek ú�asti vydá �ídící orgán sout�že v dodate�ném termínu. 
Odstavec c) až d)   
Utkání se zahajuje vždy na venkovním h�išti uvedeném v Rozlosování dlouhodobé 
sout�že s výjimkou utkání, pro která je Rozlosováním dlouhodobé sout�že na�ízeno 
nebo povoleno sehrát utkání v t�locvi�n�, v�etn� utkání s potvrzenou zm�nou 
specifikace v tzv. rizikovém období. Pro p�ípad nep�íznivého po�así je domácí družstvo 
povinno zajistit jiné regulérní h�išt�.  Za neregulérní m�že rozhod�í ozna�it h�išt� 
nejd�íve 30 minut p�ed stanoveným za�átkem utkání.  
Odstavec e) 
Extraliga muž� a Dorostenecká liga – minimáln� jeden trenér uvedený na soupisce 
družstva musí vlastnit trenérskou licenci „C“ 
Ostatní sout�že - minimáln� jeden trenér uvedený na soupisce družstva musí vlastnit 
trenérskou licenci „D“ nebo „C“. 
Jeden trenér m�že být uveden na soupisce maximáln� 2 družstev ú�astnících se sout�ží 
�ízených tímto p�edpisem, ne však hrajících stejnou sout�ž.  
Extraliga muž� a Dorostenecká liga – trenér (nebo jeden z trenér�) uvedený na soupisce 
družstva musí být p�ítomen osobn� na utkání a vést své družstvo. Trenér má povinnost 
se do zápisu o utkání podepsat. Minimální po�et takto �ízených utkání trenérem se 
stanovuje na  více než 2/3 všech utkání v pr�b�hu celé  sout�že.  
Odstavec f )   
Ligová družstva muž�, která nemají za�azená do dlouhodobé ligové sout�že družstev 
žák�, dorostu nebo žen svá družstva, mají za povinnost za�adit jedno družstvo do 
dlouhodobé sout�že žen, dorostu nebo žactva po�ádané KNS/ONS. V p�ípad�, že se této 
sout�že dané  družstvo žen, dorostu nebo žactva nezú�astní, nebo ji nedokon�í, je 
družstvo muž� z ligové sout�že  vylou�eno.  Každá sout�ž hraná turnajov� musí  
obsahovat minimáln�  seriál  7  turnaj� hraných v r�zných dnech v tomto minimálním 
složení : 3 x  turnaj trojic, 3 x turnaj dvojic a 1  x turnaj  singl�. Povinná ú�ast družstva 
žen, dorostu nebo  žactva  v této sout�ži se stanovuje minimáln� na 5 turnaj� dle  
rozpisu vydaného p�íslušným KNS/ONS. P�i celkovém po�tu ú�astí družstva žen, 
dorostu nebo žactva na turnajích  nižším než 5 je družstvo muž� ze sout�že  vylou�eno.   
Další související povinnosti ke všeobecné povinnosti ú�astník� sout�ží upravené v bodu 
1.2.2, �lánku 3.1.5 jsou definována závazn� pro všechna ligová družstva (družstva 
p�ímo sout�žn� �ízená VV �NS) i pro všechna družstva sout�žn� �ízená nižšími 
organiza�ními �lánky (KNS), avšak za�azená do jejich nejvyšší sout�že („krajská 
družstva“) - definována a popsána jsou závazn� ve Sm�rnici �. 2/2013 o pln�ní 
povinnosti dle S� bod 3.1.5 f (pln�ní povinnosti mládeže). 
Odstavec g) 
Používat jen schválené vybavení �NS – mí�, sí
 
Mí� -  výrobce Gala a.s., typ BN5012 a BN5022, hmotnost 396-453g, tlak 60-65 kPa,  
obvod 680-710 mm. (d�kazní b�emeno porušení t�chto parametr� je vždy na stran� 
namítajícího družstva, tzn. že musí být vybaveno odpovídajícími m��idly). Používat 
uvedený typ mí�e t�chto parametr� s maximálním opot�ebením povrchového zbarvení 
m��itelné �itelností certifika�ního razítka umíst�ného výrobcem p�ímo na mí�i. 
Sí
- výrobce Pokorný-sít� s.r.o., typ Extraliga, opat�ené  2 x logem �NS 

f) �lánek 3.2.1 – Soupiska 
Minimální po�et hrá�� pro soupisku družstva se stanovuje na 6.  
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g) �lánek 3.8.1 – Ostatní povinnosti domácího družstva 
Odstavec c) 
na každém utkání musí být po�adatelská služba �ádn� ozna�ena (minimáln� 2 osoby) a 
p�edstavena rozhod�ím (za korektní nahlášení totožnosti zodpovídá domácí družstvo, 
vždy nejpozd�ji 30 min p�ed zahájením utkání).  
Odstavec e) - Prostor pro rozcvi�ení 
Domácí družstvo je povinno uvolnit celou hrací plochu pro rozcvi�ení hostujícího 
družstva, a to ve lh�t� od 30 min. do 10 min. p�ed zahájením utkání 
Další vyžadované povinnosti domácího družstva nad rámec S� 
Odstavec k) - krytou uzamykatelnou šatnu, samostatnou pro rozhod�í a samostatnou 
pro hostující družstvo p�ístupnou v dob� nejmén� 60 min. p�ed zahájením utkání  
Odstavec l) - krytou sprchu s teplou vodou a WC pro hostující družstvo a rozhod�ího 
Odstavec m) – píš
alku, hodinky, žlutou a �ervenou kartu pro p�ípad, že se nedostaví 
ani jeden z rozhod�ích utkání 

h) �lánek 3.10.2 Zm�na specifikace 
Odstavec b) - všechna  utkání  základní �ásti musí být vždy  odehrána   v termínu 
maximáln� do 10 dn� po  kole následujícím sout�žní kolo, ve kterém došlo  ke zm�n� 
specifikace utkání, s výjimkou  utkání dvou posledních  kol základní �ásti, kde bude 
žádost  o zm�nu specifikace utkání  projednána jen jako  jeho  p�edehrávka 

i) �lánek 3.11.1. b – Podmínky pro nástup k pozdravu 
Minimální po�et hrá�� družstva pro nastoupení k pozdravu je 6 

j) �lánek 3.15.1 – Umíst�ní v sout�ži 
Tabulkové body se p�id�lují takto: za vít�zství 2 body, za remízu 1 bod, za porážku 0 
bod�. V p�ípad� kontumace utkání se viníkovi ode�ítá 1 bod. 

k) �lánek 3.16.1 – Sestup a 3.17.1 – Postup 
Viz p�íslušná ustanovení u jednotlivých sout�ží v rámci tohoto Rozpisu 
 

1.3    �ÍDÍCÍ ORGÁN SOUT�ŽE 
�ídícím orgánem sout�ží po�ádaných VV �NS je Sportovn�-technická komise �NS. 

1.4    STARTOVNÉ 
Startovné do sout�ží se hradí v termínu ur�eném termínovým kalendá�em p�ed  zahájením 
sout�ží.  

1.5    HRACÍ DNY A HODINY 

Sout�ž Extraliga Dorostenecká liga 1.liga muž�* 2.liga muž�* 1.liga žen 
Sobota 9:00 - 15:00 --** 9:00 - 15:00 9:00 - 15:00 9:00 - 15:00 
Ned�le --** 12:00 -14:00 9:00 - 15:00 9:00 - 15:00 9:00 – 15:00 

Státní 
svátky 

9:00 – 15:00 
*** 

-- 9:00 – 15:00 
*** 

9:00 – 15:00 
*** 

-- 

* Každý oddíl ur�í sv�j hrací �as (vždy v celou p�l hodinu, tj. 9:00 až do 15:00) v rámci 
p�ihlášky do sout�že. �ídící orgán sout�že tuto skute�nost uvede do aktualizovaného 
Rozlosování dlouhodobých sout�ží. Utkání družstev, jejichž družstvo (nebo více jak t�i hrá�i 
soupisky) se ú�astní Dorostenecké ligy, se hraje vždy v sobotu (s výjimkou**). V takovém 
p�ípad� �ídící orgán sout�že v termínech v souladu s ustanovením S� rozhodne o zm�n� 
specifikace utkání a jeho rozhodnutí je závazné. Obdobn� �ídící orgán sout�že postupuje p�i 
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p�ekryvu utkání družstev „A“ a „B“. Ani jedno z t�chto rozhodnutí není vymahatelné a pro 
�ídící orgán sout�že povinné. �ídící orgán sout�že m�že v Rozlosování stanovit jiný za�átek 
utkání z d�vodu snahy p�edejít �asovým kolizím p�i utkáních play-off nadstavby. 
Poslední 2 kola  Extraligy, 1.Ligy a 2.Ligy muž� se krom� p�edehrávek hrají v�etn� �asu 
zahájení utkání ve stejný den, který bude  ur�en rozlosováním. 
** Pokud �ídící orgán sout�že nerozhodne jinak �i nestanoví jinak Rozlosováním sout�že.      
Dohoda o zm�n� specifikace utkání v termínu stanoveném (do 24.2.2013) VV �NS je 
osvobozena od poplatku. Stejn� tak je osvobozena od poplatku zm�na specifikace u utkání, 
které je z d�vodu dlouhodob� p�edpokládaného nep�íznivého po�así (b�ezen/duben/�íjen) 
ozna�eno v Termínovém kalendá�i sout�ží jako rizikové (vždy doru�ené ve lh�t� min. 3 
pracovní dny p�ed utkáním). Rozlosování sout�ží žen bude stanoveno na základ� p�ihlášek a 
dohody oddíl� o dvojzápasech sehraných v jednom dni. P�edehrávky sout�ží žen v týdnu se 
zahajují dle rozhodnutí �ídícího orgánu. 
*** Platí pouze pro utkání uvedená v termínovém kalendá�i. 

1.6   DALŠÍ UP�ESN�NÍ A USTANOVENÍ PRO DLOUHODOBÉ SOUT�ŽE 

1.6.1  Náklady 
Družstva muž� a žen startují na vlastní náklady. 
Vyú�tování rozhod�ích musí být v souladu s platnou Sm�rnicí pro hospoda�ení a úhradu 
provádí domácí družstvo dle Sout�žního �ádu �NS. P�ípadné náhrady náklad� na rozhod�í od 
�NS se �ídí platnou Sm�rnicí pro hospoda�ení. 
Družstv�m dorostu v dorostenecké lize hradí náklady �NS pro 6 hrá�� a 1 funkcioná�e 
v souladu s ustanoveními platné Sm�rnice pro hospoda�ení, vyjma družstev, které nejsou �leny 
�STV. 

1.6.2   Propagace, hlášení výsledk� a zpráva o utkání 
Domácí družstvo je povinno oznámit výsledek formou SMS zprávy na mobil 602 940 312 
nejpozd�ji do dvou hodin po ukon�ení p�íslušného utkání 
Domácí družstvo je povinno zajistit propagaci obchodních partner� �NS na základ� 
stanovených podmínek �NS pro p�íslušnou sout�ž. Dodání nápisu, loga �i jiné reklamy zajistí 
�NS, umíst�ní zajistí domácí družstvo, výb�r p�esného místa provede domácí družstvo po 
dohod� s �NS. Podmínky jsou zaslány p�ímo jednotlivým oddíl�m, 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 ur�eném p�ílohou tohoto 
rozpisu.  

1.6.3  Pokuty a sankce 
Všechny pokuty jsou zasílány na ú�et �eského nohejbalového svazu. Jejich p�ípadné 
p�erozd�lení a rozeslání na ú�ty oprávn�ných provede �NS. 
** v p�ípad�, že bude pro danou sout�ž uzav�ena dohoda s partnerem �NS a družstv�m 
p�edány propaga�ní p�edm�ty partnera v�etn� oznámení podmínek provedení propagace 

Povinnost 
 

Extraliga Dorostenecká 
liga 

1./2.liga 
muži 

1.liga žen 

Poznámka 
 

S� 3.7. Základní 
povinnosti domácího 
družstva 

15.000 K� 
 
 

10.000 K� 
 
 

10.000 K� 
3.000 K� 

 

50% náleží hostujícímu družstvu 
 

S� 3.1.5 odstavec g) 10.000 K� 10.000 K� 5.000 K� Za každé porušení 
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Schválené vybavení 
(certifikované 
vybavení) 
 

3.000 K� 

S� 3.1.5 odstavec e) 
Ú�ast trenéra na  
utkání 

500 K� 500 K� --- Za každé porušení pod  na�ízený 
minimální po�et 

S� 3.8. Ostatní 
povinnosti domácího 
družstva 

500 K� 500 K� 500 K� Za každé porušení  

Za pozdní p�íchod 
k utkání, pokud se 
utkání sehraje 

2.000 K� 1.000 K� 1.000 K� 
300 K� 

Za každé porušení 

Za pozdní p�íchod 
k utkání, pokud se 
utkání nesehraje, za 
nedostavení se k 
utkání 

15.000 K� 5.000 K� 10.000 K� 
3.000 K� 

Za každé porušení, min. 50% náleží 
poškozenému oddílu  

Po�adatelská služba 1.000 K� 1.000 K� 1.000 K� 
300 K� 

Za každé porušení 

Hlášení výsledku 1.000 K� 1.000 K� 1000,K� 
300,- K� 

Za každé porušení  

Zpráva o utkání (e-
mail) 

500 K� 500, K� 500,00 K� Za každé porušení 

Ú�ast na 
jednorázových M-�R 

-- podle Rozpisu jednorázových 
sout�ží  

 

Propagace ** 3.000 K� 3.000 K� --- Za každé porušení 

Ozvu�ení areálu a 
moderování utkání 

1.000 K� --- --- Za každé porušení 

Vylou�ení nebo 
vystoupení ze sout�že 

10.000 K� 10.000 K� 10.000 K�  

Za pozdní p�íchod 
k prezentaci, pokud 
se utkání sehraje(í) 

--- 1.000 K� 1.000 K� Platí pouze pro kvalifikace o 2.ligu 
muž� a Dorosteneckou ligu 
(jednorázov�) 

Za pozdní p�íchod 
k prezentaci, pokud 
se utkání nesehraje(í), 
za nedostavení se k 
utkání                                                  

--- 3.000 K� 5.000 K� Platí pouze pro kvalifikace o 2.ligu 
muž� a Dorosteneckou 
li(jednorázov�) 

Zaslání rozpisu 
mládežnických 
sout�ží 
dle KNS, ONS do 
15.4.2013 

1.000 K� ---  1.000 K� Neprokazují se oddíly, které mají 
za�azeno družstvo žák�, dorostu a 
žen do sout�ží �ízených VV dle S� 
3.1.5 up�esn�né  v RDS  - S� 1.2.2. 
-3.1.5 odst. f), pro rok 2013 

Nedostate�né 
ozna�ení hrá�e 

500 K� --- --- Dle RDS 2.1 odst. c) 
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1.6.4  Ostatní povinnosti a zm�ny 
    H�išt�, kde se budou hrát sout�že Extraligy muž� a play-off 1.ligy muž� o postup do 

Extraligy muž� budou muset mít povinn� divácký prostor k sezení pro 50 divák�. U 
Extraligy muž� navíc VIP prostor pro pot�eby �NS min. 6 osob.  

2    EXTRALIGA MUŽ� 

2.1    POVINNOSTI NAD RÁMEC SPOLE�NÝCH USTANOVENÍ 
odstavec a) Družstvo je povinno se zú�astnit minimáln� jednou sestavou t�chto 

jednorázových sout�ží: 
Mistrovství �eské republiky jednotlivc� muž� 
Mistrovství �eské republiky dvojic muž� 
Mistrovství �eské republiky trojic muž� 
odstavec b) Domácí družstvo je ve všech utkáních povinno zajistit ozvu�ení areálu a 

moderování utkání po celou dobu jeho trvání. Minimáln� vždy p�edstavit ob� družstva, 
hrá�e a trenéry domácího i hostujícího družstva každého zápasu a uvést, jaký dopad do 
vývoje sout�že má budoucí výsledek utkání. 

odstavec c) Hrá�i téhož družstva Extraligy budou p�i h�e oble�eni do jednotného 
sportovního úboru, musí být ozna�eni �ísly 1-99 na horní i spodní �ásti úboru (každý hrá� 
pouze jedno �íslo) a svým p�íjmením, event. i jménem na horní �ásti úboru (u fluktuant� 
není ozna�ení p�íjmením, event. i jménem podmínkou). Písmo i �íslice musí mít výšku 
min. 14 cm (�íslo) na horní �ásti úboru, min. 7 cm (�íslo) na spodní �ásti úboru. Pokud 
nesplní tyto podmínky, velikosti písma nebo ozna�ení p�íjmením, zaznamená toto rozhod�í 
do zápisu a nespln�ní není p�edm�tem nep�ipušt�ní ke h�e. V ostatních p�ípadech podmínek 
na jednotný sportovní úbor (rozsah �ísel a jejich umíst�ní) z�stává zachováno pravidlo 
nep�ipušt�ní ke h�e. V p�ípad�, že rozhod�í povolí teplákové soupravy tak souprava nemusí 
být ozna�ena jménem hrá�e. Zm�na sportovního úboru je povolena pouze p�i zm�n� stran a 
v rámci oddechového �asu. 

odstavec d) B�hem utkání m�že být mezi jednotlivé zápasy vložen sportovn�-kulturní 
prvek (exhibice, divácká sout�ž, individuální ocen�ní, tombola apod.). Vložený prvek m�že 
být pouze jeden, s maximální délkou trvání 15 min, a to mezi kterými zápasy prob�hne 
musí být ohlášeno kapitán�m obou družstev a prvému rozhod�ímu p�ed zahájením utkání. 
Prvý rozhod�í na základ� ohlášení vedoucím domácího družstva p�ed utkáním uvede do 
zápisu, mezi kterými zápasy vložený prvek prob�hne. 

2.2     SYSTÉM SOUT�ŽE 

2.2.1   Základní �ást 
jedna skupina o osmi ú�astnících systémem každý s každým doma a venku. Dle po�adí ve 
skupin� budou družstva nasazena do semifinále play-off nebo play-out  

2.2.2   Semifinále play – off 
SF1 (1. proti 4. po základní �ásti), SF2 (2. proti 3. po základní �ásti) 
série se hraje na dv� vít�zná utkání 
první a p�ípadn� t�etí utkání se hraje vždy na h�išti lépe umíst�ného družstva, druhé utkání 
se hraje na h�išti h��e umíst�ného družstva po základní �ásti 
vít�zové série budou hrát finále Extraligy muž�, poražení ze série budou hrát o 3. a 4. místo 
Extraligy muž�  
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2.2.3   O 3. místo 
3M (poražený SF1 – poražený SF2) 
hraje se jediné utkání na h�išti lépe umíst�ného družstva po základní �ásti 
vít�z utkání se umístí na 3. míst�, poražený na 4. míst� Extraligy muž� 

2.2.4    Finále play – off   
O  platné variant� bude rozhodnuto do 29.6.  ( vyjád�ení televize) 

varianta A (PP TV) 
F (vít�z SF1 -  vít�z SF2) 
Hraje se na jedno vít�zné utkání v hale ur�ené �ídícím orgánem sout�že, kdy lépe   
umíst�ného  družstvo po základní  �ásti je družstvo domácí. 
vít�z utkání se umístí na 1. míst�, poražený na 2. míst� Extraligy muž� 

varianta B 
F (vít�z SF1 – vít�z SF2) 
série se hraje na dv� vít�zná utkání 
první a p�ípadn� t�etí utkání se hrají na h�išti lépe umíst�ného družstva, druhé utkání se 
hraje na h�išti h��e umíst�ného družstva po základní �ásti 
vít�z série se umístí na 1. míst�, poražený na 2. míst� Extraligy muž� 

2.2.5     Semifinále play-out 
SS1 (5. proti 8. po základní �ásti), SS2 (6. proti 7. po základní �ásti) 
série se hraje na dv� vít�zná utkání 
první a p�ípadn� t�etí utkání se hrají na h�išti lépe umíst�ného družstva, druhé utkání se 
hraje na h�išti h��e umíst�ného družstva po základní �ásti 
vít�zové série se umístí na 5. a 6. míst� Extraligy muž� dle po�adí po základní �ásti, 
poražení budou hrát finále play-out.  

2.2.6    Finále play-out  
S1 a S2 - poražení ze série semifinále play-out (SS1 a SS2)  
série se hraje na dv� vít�zná utkání. 
první  a  p�ípadné t�etí utkání se hraje na h�išti lépe umíst�ného družstva po základní �ásti, 
druhé utkání se hrají na h�išti h��e  umíst�ného  družstva po  základní �ásti 
vít�z se umístí na 7. míst� Extraligy muž�, poražený  sestupuje do 1.ligy  

 3   1. LIGA MUŽ� 

3.1    SYSTÉM SOUT�ŽE 

3.1.1   Základní �ást 
jedna skupina o osmi ú�astnících systémem každý s každým doma a venku 
dle po�adí ve skupin� budou družstva nasazena do semifinále play-off nebo play-out 

3.1.2 Semifinále play-off                    
SF1 (1. proti 4. po základní �ásti), SF2 (2. proti 3. po základní �ásti) 
série se hraje na dv� vít�zná utkání 
první a p�ípadn� t�etí utkání se hraje vždy na h�išti lépe umíst�ného družstva, druhé utkání 
se hraje na h�išti h��e umíst�ného družstva po základní �ásti 
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vít�zové série budou hrát finále 1.ligy muž�, poražení ze série  se umístí na 3.a 4. míst� 
1.ligy muž� ( dle po�adí po základní �ásti). 
 

3.1.3     Finále play – off 
F (vít�z SF1 – vít�z SF2) 
série se hraje na dv� vít�zná utkání 
první a p�ípadn� t�etí utkání se hrají na h�išti lépe umíst�ného družstva, druhé utkání se  
hraje na h�išti h��e umíst�ného družstva po základní �ásti 
vít�z série se umístí na 1. míst� a postupuje do Extraligy, poražený se umístí na 2. míst� 
1.ligy muž� 

3.1.4   Semifinále play-out 
SS1 (5. proti 8. po základní �ásti), SS2 (6. proti 7. po základní �ásti) 
série se hraje na dv� vít�zná utkání 
první a pop�ípad� t�etí utkání se hraje vždy na h�išti lépe umíst�ného družstva, druhé utkání 
se hraje na h�išti h��e umíst�ného družstva po základní �ásti 
vít�zové série se umístí na 5. a 6. míst� 1. ligy muž� (dle po�adí po základní �ásti), 
poražení budou hrát finále play-out. 

3.1.5   Finále play-out  
S1, S2 - poražení ze série semifinále play-out (SS1 a SS2) 1. ligy muž� 
série se hraje na dv� vít�zná utkání 
první a p�ípadn� t�etí utkání se hrají na h�išti lépe umíst�ného družstva, druhé utkání se 
hraje na h�išti h��e umíst�ného družstva po základní �ásti 
vít�z série se umístí na 7. míst� 1.Ligy muž�, poražený sestupuje do 2.ligy 

 4     2. LIGA MUŽ� 

4.1      SYSTÉM SOUT�ŽE 

4.1.1   Základní �ást 
dv� skupiny po osmi ú�astnících systémem každý s každým doma a venku 
dle po�adí ve skupin� 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 �ásti), SF2 (1. ze skupiny „B“ 
proti 2. ze skupiny „A“ po základní �ásti) 
série se hraje na dv� vít�zná utkání 
první a pop�ípad� t�etí utkání se hraje vždy na h�išti lépe umíst�ného družstva, druhé utkání 
se hraje na h�išti h��e umíst�ného družstva po základní �ásti 
vít�zové série budou hrát finále play-off 

4.1.3. Finále play-off  
F (vít�z SF1 – vít�z SF2) 
série se hraje na dv� vít�zná utkání 
první a p�ípadn� t�etí utkání se hrají na h�išti lépe umíst�ného družstva, druhé utkání se  
hraje na h�išti h��e umíst�ného družstva po základní �ásti 
vít�z série  postupuje do1.ligy 
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4.1.4   Semifinále play-out 
SS1 (7. ze skupiny „A“ proti 8. ze skupiny „B“ po základní �ásti), SS2 (7. ze skupiny „B“ 
proti 8. ze skupiny „A“ po základní �ásti) 
série se hraje na dv� vít�zná utkání 
první a pop�ípad� t�etí utkání se hraje vždy na h�išti lépe umíst�ného družstva, druhé utkání 
se hraje na h�išti h��e umíst�ného družstva po základní �ásti 
vít�zové série budou hrát kvalifikaci o postup do 2. ligy muž�, poražení ze série sestupují 
do krajských p�ebor� družstev muž�  

4.2      KVALIFIKACE O POSTUP DO 2. LIGY MUŽ� 

4.2.1   Obecné podmínky (platné pro všechna ligová a všechna „krajská“ družstva) 
Základní podmínkou pro ú�ast  v kvalifikaci u družstva daného oddílu, je (krom� 

dosažení sportovní �ásti postupu) spln�ní Všeobecné povinnosti ú�astník� dle S� 3.1.5 f.. S�                 
Družstva, která využila možnost vyplacení z této povinnosti dle  S� 3.1.5 f se kvalifikace 
nemohou zú�astnit.  

Kvalifikací“ se pro pot�eby níže rozumí kvalifikace o ú�ast ve II. Lize. 
D�kazní b�emeno spln�ní všeobecné povinnosti dle S� 3.1.5 f stojí na stran� družstev a 

je považováno za doložené pouze za dodržení podmínek uvedených ve Sm�rnici �. 2/2013 o 
pln�ní povinnosti dle S� bod 3.1.5 f  (pln�ní povinnosti mládeže). 

Pro kvalifikaci do 2.ligy se stanovuje kauce ve výši 5.000 K� s úhradou sou�asn� 
s p�ihláškou do kvalifikace – tato podmínka platí pro všechny ú�astníky kvalifikace, tj. v�etn� 
družstev vstupujících do kvalifikace z 2.ligy. Kauce bude v p�ípad� ú�asti v kvalifikaci 
ú�astník�m vrácena. V p�ípad� neú�asti nebo kontumaci utkání p�ihlášeného družstva bude 
50% kauce p�edáno po�adateli kvalifikace jako �áste�ná úhrada ztráty související z neú�astí 
družstva, 50% z�stává �NS. 

Kvalifikace do 2.ligy se ú�astní vít�zové Krajských p�ebor�, p�íp. družstva na dalším 
po�adí. 

- ú�astníci zašlou na �NS p�ihlášku ve stanoveném termínu 
- kvalifika�ní skupiny �ídí osoby pov��ené �NS 
- náležitostí je platná elektronická soupiska družstva p�edložená rozhod�ímu utkání 
- místo kvalifikace bude oznámeno ú�astník�m ve stanoveném termínu 
- rozhod�í deleguje Komise rozhod�ích �NS, náklady na rozhod�í hradí �NS 

    Pokud družstvo právo na ú�ast v kvalifikaci do vyšší sout�že odmítne nebo nesplní 
podmínky ú�asti, jeho právo p�echází na nejblíže za ním umíst�né družstvo v této nižší 
sout�ži, nejh��e však na družstvo umíst�né do t�etího místa. Dále bude ú�ast v kvalifikaci 
nabídnuta družstv�m která sestoupila  z 2.ligy. Odmítnou-li ú�ast  i tato družstva, nabídku 
ú�asti obdrží i výkonnostn� následující družstva z vybraných KNS (spl	ující všeobecnou  
podmínku dle S� 3.1.5 f ) jejichž zástupci již práva ú�asti využili. Teprve po vy�erpání 
uvedených možností se omezí  po�et družstev v kvalifikaci.  Tímto ustanovením není 
dot�ena nad�azená platnost podmínek pro ú�ast v kvalifikaci pro družstva výkonnostn� 
následující, která je popsaná ve Sm�rnici �. 2/2013 o pln�ní povinnosti dle S� bod 3.1.5 f 
(pln�ní povinnosti mládeže). 
V p�ípad�, že p�ihlášky do kvalifikací svou po�etností znehodnotí provedené rozlosování, 
vyhrazuje si �ídící orgán sout�že právo zm�nit rozlosování skupin na základ� reáln� 
obdržených p�ihlášek �i Kvalifikaci zrušit. 
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4.2.2  Po�adatelství 
Na  základ�  �ádn� zaslané p�ihlášky dle termínového kalendá�e.  V p�ípad�, že oddíl 

který podal  p�ihlášku na  po�adatelství  je shodný s oddílem který se  p�ihlásil do 
kvalifikace  a tato je mu rozhodnutím STK-�NS  p�iznána, je tomuto družstvu p�i�azeno �.1 
v kvalifika�ní skupin�. 

V p�ípad� nezájmu o po�adatelství nasazeným �. 1, je po�adatelství nabídnuto dalším 
nasazeným v po�adí dle nasazení. 

Podmínkou po�adatelství je minimáln� 1 h�išt� v hale spl	ující podmínky dle S�, 
Pravidel a RDS  

4.2.3  Hrací systém 
Kvalifikace se hraje až ve 4 skupinách. 
4-�lenná skupina: 
�. 1 – �. 4 –SF1 
�. 2 – �. 3 – SF2 
finále vít�zové  SF1-SF2 (poražení o 3.místo se nedohrává)  

3-�lenná skupina: 
�. 1 – �. 3 
�. 3 – �. 2 
�. 2 – �. 1 

2-�lenná skupina: 
�. 1 – �. 2 

�asový harmonogram a hrací systém m�že být �ídícím orgánem a po�adatelem upraven dle 
vývoje jednotlivých utkání, obdržených p�ihlášek a skute�ného po�tu zú�astn�ných družstev.  
V p�ípad� kontumace  utkání propadá složená kauce do kvalifikace. Rozd�lení kauce je 50 % 
pro �NS, 50 %  pro po�adatele. 

4.2.4 Rozlosování do skupin  
Bude rozd�leno do skupin na  základ� p�ihlášek a rozlosování STK. 

4.2.5 Postup 
Do 2.ligy muž� postupují vít�zové kvalifika�ních skupin Kvalifikace . 
Odmítne-li postup nebo nesplní jeho podmínky družstvo, které si ho vybojovalo v kvalifikaci, 
postupuje místo n�ho níže umíst�né družstvo z kvalifikace, a to podle po�adí. Jenom po 
vy�erpání všech družstev z kvalifikace bude vyšší sout�ž dopln�na o družstvo sestupující, a to 
podle po�adí. 

4.2.6 Dodate�ná kvalifikace 
       V p�ípad� nenapln�ní po�tu družstev pro ro�ník 2014 z d�vod� uvedených v Sout�žním 
�ádu �l. 3.16 bude postupováno dle Sout�žního �ádu. V p�ípad� nutnosti se ve stanoveném 
termínu odehraje 2.kolo kvalifikace. Propozice této Kvalifikace vydá �ídící orgán sout�že ve 
stanoveném termínu pro rok 2013. 
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5     DOROSTENECKÁ LIGA 

5.1     SYSTÉM SOUT�ŽE 

5.1.1  Základní skupiny,  
jedna skupina o osmi ú�astnících systémem každý s každým doma a venku    
dle po�adí ve skupin� budou družstva nasazena do semifinále play-off nebo play-out, utkání 
play-off/out se hrají na dev�t zápas� v utkání  
utkání ve skupinách se hrají na 10 zápas� 

5.1.2    Semifinále  - SF 
SF1 (1. proti 4. po základní �ásti), SF2 (2. proti 3. po základní �ásti) 
série se hraje na dv� vít�zná utkání 
první a p�ípadn� t�etí utkání se hraje vždy na h�išti lépe umíst�ného družstva, druhé utkání se 
hraje na h�išti h��e umíst�ného družstva po základní �ásti 
vít�zové série budou hrát finále dorostenecké ligy, poražení ze série budou hrát o 3. a 4. místo 
dorostenecké ligy  

5.1.3     Play-out - SS 
SS1 (5. proti 8. po základní �ásti), SS2 (6. proti 7. po základní �ásti) 
série se hraje na dv� vít�zná utkání 
první a p�ípadn� t�etí utkání se hraje vždy na h�išti lépe umíst�ného družstva, druhé utkání se 
hraje na h�išti h��e umíst�ného družstva po základní �ásti 
vít�zové série budou hrát o 5. a 6. místo dorostenecké ligy, poražení ze série budou hrát o 7. a 
8. místo dorostenecké ligy  

5.1.4   Finále, o t�etí místo, o páté místo a o sedmé místo  
FINÁLE - hrají vít�zové SF1 a SF2, hraje se na dva vít�zné utkání s tím, že první   a p�ípadné 
t�etí utkání se hraje na h�išti lépe postaveného po základní �ásti. Vít�z se stává Mistrem �R 
družstev dorostu, poražený je vicemistrem �R družstev dorostu. 
O 3. místo hrají poražení ze SF1 a SF2 na  jedno utkání na h�išti lépe postaveného po základní 
�ásti. Vít�z utkání se umístí na 3. míst�, poražený na 4. míst� 1.dorostenecké ligy 
O 5. místo hrají vít�zové ze SS1 a SS2 na jedno utkání na h�išti lépe postaveného po základní 
�ásti. Vít�z utkání se umístí na 5. míst�, poražený na 6. míst� 1.dorostenecké ligy 
O 7. místo- hrají poražení ze SS1 a SS2, na jedno utkání na h�išti lépe postaveného po základní 
�ásti.  Vít�z se umístí na 7. míst� 1.dorostenecké ligy, poražený sestupuje z 1.DL.  

5.1.5  Kvalifikace do 1.DL 2014 
Kvalifikace se mohou zú�astnit pouze hrá�i spl	ující v�kové kritérium dorostu pro rok, ve 
kterém se kvalifikace koná. Systém, rozlosování a jiné okolnosti ur�í �ídící orgán sout�že na 
základ� p�ihlášek do kvalifikace. 

6     1. LIGA ŽEN 

6.1    SYSTÉM SOUT�ŽE 

6.1.1  Základní �ást 
jedna skupina o osmi ú�astnících systémem každý s každým doma a venku (bez play-off), 
po�adí ve skupin� je kone�né, vít�z skupiny se stane vít�zem 1.ligy žen. 
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7     P�ECHODNÁ A ZÁV�RE�NÁ USTANOVENÍ 
Plánované rozší�ení S� Rozpisem DS pro ro�ník 2014: 

2.1 odstavec e) Domácí družstvo je povinno zajistit na své náklady video p�enos s 
aktuálním zobrazením skóre z každého domácího utkání a uložit ho do p�íslušné sekce 
internetového portálu TVcom (technické informace o p�enosu je možné získat u správce této 
sekce – Ladislav Bart�n�k l.bartunek@bbbart.cz tel:605276693). Minimální po�et takto 
zajišt�ných domácích utkání se stanovuje na 8, z nichž minimáln� 5 musí být p�enášeno 
online. Video záznam musí být vložen do systému TVcom nejpozd�ji do 48 hodin po 
skon�ení utkání v p�ípad�, že nebyl p�enášen online. V p�ípad� p�esunu utkání do haly 
na�ízené rozhod�ím, bez p�edchozí schválené zm�ny specifikace, se tato povinnost do 
stanoveného minimálního po�tu nezapo�ítává. Sankce za porušení jsou uvedena v bod� 1.6.3, 
kdy všechny vybrané pokuty budou po ukon�ení sout�že rozd�leny stejným pom�rem 
družstv�m, které tuto povinnost splnily beze zbytku. 

 
Ruší se všechny p�edchozí Rozpisy dlouhodobých sout�ží VV �NS, v�etn� všech zm�n a 
dopl	k�.  
Tento dokument je platný dnem 25.�ervence 2013 

V Praze dne 25.�ervence 2013 
 Kamil Kleník  v.r. 

 Prezident �NS 
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8      P�ÍLOHY 
P�ílohy jsou k dispozici elektronicky na internetových stránkách www.nohejbal.org (sekce 
Dokumenty – odkaz Sout�že) nebo na vyžádání na sekretariátu �NS. 

Formulá� zprávy o utkání 
Formulá� žádosti o p�eložení utkání 
Formulá� pro podání námitky 
Formulá� odvolání proti rozhodnutí v prvé instanci 
Formulá� pro ohlášení p�estupu 
Formulá� pro ohlášení hostování 
Formulá� pro p�evedení sout�že 
Formulá� soupisky 
Formulá� p�ihlášky do sout�že 
Formulá� potvrzení o spln�ní podmínky existence družstva mládeže/žen pro ligová družstva 

muž� 
Formulá�  postaršení 
Startovné do dlouhodobých republikových sout�ží �NS 

 
 


