
Zpráva z Mistrovství ČR dorostenců v nohejbale singlů v Prostějově

Dne 25.října 2014 pořádal nohejbalový oddíl Sokola I Prostějov z pověření ČNS Mistrovství ČR 
dorostu v nohejbale singlů. Mistrovství se zúčastnilo celkem 23 přihlášených účastníků, nedostavil 
se 1 hráč Climaxu Vsetín. Systém přeboru byl odsouhlasem přededou komise mládeže a STK 
včetně nasazení do jednotlivých skupin a byl na přeboru takto dodržen. Přebor se hrál ve dvou 
halách, které měly rozměry dle pravidel nohejbalu, osmifinále se hrálo již pouze v jedné tělocvičně 
především kvůli bezproblémové organizaci a z důvodu, aby všichni hráči, diváci a trenéři mohli 
vidět nejlepší hráče na tomto šampionátu. Dle požadavků startujících byl zabezpečen oběd v 
restauraci cca 100m od tělocvičny, na obou hracích místech bylo zajištěno základní občerstvení pro 
hráče a trenéry. Přebor řídili bez problémů rozhodčí nominovaní KR, nevyskytla se jediná 
připomínka ke způsobu rozhodování. Zápasy domácích hráčů nerozhodoval dle nařízení komise 
rozhodčích trenér Beneš, který působil na MČR současně jako rozhodčí.

Organizaci byly dle mého názoru na velmi dobré úrovni, v průběhu bpojů nedošlo k žádnému 
zrenění hráče. Výsledky z šampionátu byly zaslány hned druhá den sekretáři ČNS. Přebory 
zahajoval slavnostně primátor statutárního města Prostějova pan Miroslav Pišťák, který převzal nad 
MČR záruku. Poděkoval mj. ČNS za pořadatelství šampionátu a orgnizátorům naší TJ. Pokud se 
týče propagace , ta proběhla v regionálním tisku před samotným MČR ( Večerník Prostějova, 
Týdeník Prostějova, Prostějovský deník ) a byly plakáty po celém městě.  Dle mého názoru byla 
propagace na velmi dobré úrovni.

Pro účastníky byly zajištěny šatny, WC sprchy s teplou vodou a veškeré vybavení pro nohejbal 
stanovené ( sítě, míče, lékárnička , atd.) Byla zajištěna pořadatelská služba označená cedulkami. 
Dle požadavků vedoucích bylo zajištěno ubytování účastníků ( Semily a Kotlářka Praha ). Na MČR 
byly zabezpečeny věcné ceny pro nejlepší 4 jednotlivce ( dárkové koše, poháry, skleněné pohárky, 
vítěz obdržel mobilní telefon, batohy a dále další drobné ceny v celkové hodnotě cca 6000,-Kč. Z 
ČNS byly k dispozici medaile a diplomy pro nejlepší hráče a trenéry.

V Prostějově 27.10. 2014

                                                                              Richard Beneš
                                                            řídící soutěže Mistrovství ČR dorostu


