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Síň slávy nohejbalu  

1 Obecně 
Síň slávy nohejbalu je založena po vzoru podobných ocenění ostatních sportů. Smyslem je 
medializovat ty, kteří se projevili mimořádným a dlouhodobým přínosem pro nohejbal. Tato 
oblast v nohejbalu chyběla. Charakter síně je mezinárodní. Zakladatelem síně je Nohec magazín. 

2 Předpoklady 
• o zařazení do síně rozhoduje odborná komise 

• první rok budou zařazeny 3 osoby (z toho jedna posmrtně) 

• druhý až pátý rok bude zařazeno po max. 2 osobách 

• šestý a další rok bude zařazeno po max. 1 osobě 

• zařazena může být osoba i z jiného státu, než ČR a SR 

• věk zařazeného minimálně 55 let, nebo posmrtně 

3 Kritéria pro za řazení osob z ČR 
Pomocná kritéria, která by ve většině případů měla být u kandidátů dodržena. 

3.1 Okruh hrá čů 

Hráči s aktivním vrcholem do roku 1972 

• min. 4 tituly z nejvyšší soutěže (trampská liga, pražská nohejbalová soutěž) a min. 5 
turnajových titulů na okruhu GP 

Hráči s aktivním vrcholem 1972 - 1994 

• min. 6 titulů z MČSR (MČSSR) 

• min. 6 titulů z nejvyšší ligové soutěže 

• kombinace předchozích 

Hráči s aktivním vrcholem po roce 1994 

• dtto předchozí skupina + min. 1 titul z MS (ME) 

• min. 5 titulů z MS (ME) 

3.2 Okruh trenér ů 

Trenéři reprezentace 

• min. 5 let praxe u reprezentace 

• min. 5 titulů z MS (ME) 

Trenéři ostatní 

• min. 15 let praxe v nejvyšší ligové soutěži 

• min. 6 titulů z MČSR (MČSSR) 

• min. 6 titulů z ligové soutěže 

• kombinace předchozích 
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3.3 Okruh funkcioná řů 

Min. 25 let praxe v ČNS, z toho: 

• min. 20 let na krajské (VV KNSK ČNS) nebo celostátní (odborné komise ČNS, DR ČNS) 
úrovni 

• min. 10 let na celostátní úrovni (VV ČNS)  

• kombinace předchozích 

3.4 Okruh rozhod čích 

• min. 25 let praxe v nejvyšší ligové soutěži 

3.5 Přínos pro nohejbal 

Zde se jedná o osoby, které nespadají do výše uvedených okruhů, ale znamenaly mimořádný 
přínos pro nohejbal (osoby v ČNS i mimo ČNS). 

3.6 Ostatní kritéria 

• komise zohlední i nohejbalové aktivity členů ČNS mimo strukturu ČNS (pořádání 
neoficiálních akcí, podpora sportovní, společenské, divácké, mediální, marketingové 
atraktivity nohejbalu apod…) 

• bezúhonnost a absence prohřešků proti sportovním předpisům a etice 

• příkladný přístup 

4 Kritéria pro za řazení osob z jiných zemí 
Použije se obdobných kritérií, jako u předchozí kategorie, pouze se zohlední odlišnosti vývoje 
nohejbalu v příslušné zemi. 

5 Kandidáti pro za řazení 
Kandidáty pro zařazení může navrhnout kterýkoliv subjekt. Vždy musí v zaslaném písemném 
návrhu uvést kontaktní údaje kandidáta a důvody návrhu. Též jeho profil, zejména ve vztahu 
k nohejbalovému hnutí. Návrhy jsou zasílány předsedovi Komise Síně slávy, zřízené 
zakladatelem. 

6 Komise sín ě slávy 
Zakladatel Síně slávy jmenuje a odvolává min. 3 členy odborné komise, která rozhodne o 
kandidátech zařazení do síně a jejich přijetí. Člen komise nemůže do síně kandidovat, ale může 
být již jejím členem. Komise si ze svého středu volí předsedu. 

 


