
40. Mistrovství České republiky  
v nohejbale dvojic mužů 

 
 

PROPOZICE 
 

„O pohár města Vyškova“ 
 
 
Pořadatel:  Český nohejbalový svaz Praha 

        NK 94 Orel Vyškov 
 

Kontakt:  Jaromír Zbořil - ředitel turnaje 
mobil:739 057 712 
e-mail: jaromir.z@email.cz 

 
Místo konání:  Sportovní hala ZŠ Purkyňova 39, Vyškov, pod nemocnicí. 
   hlavní hala – skupiny, play off  (1 hřiště) 

Sportovní hala v parku – sportovní areál ve Vyškově (vedle fotbalového   
stadionu), dopolední skupiny 

 
Přihlášky:  Zasílejte nejpozději do 19.2.2010 na sekretariát ČNS poštou případně 

naskenované e-mailem na adresu nohejbal@cstv.cz. 
Zasílají zájemci o účast ze všech soutěží. 

 
Termín konání: sobota 6. března 2010 
 
Řízení turnaje: STK ČNS - delegovaný vedoucí turnaje 
 
Pravidla turnaje: hraje se dle platných stanov, pravidel, soutěžního řádu a rozpisu pro 
jednorázové soutěže 2010 platného od 7. 1. 2010. Hraje se na dva dopady míče, set končí 10. 
bodem, jednotlivá družstva musí nastoupit v jednotném sportovním úboru. 
 
Účast je omezena na 24 dvojic. 
Kvalifikace: STK ČNS – RJS 2010 4.3 c, d 
 
Hrací systém:  bude upřesněn podle počtu přihlášek 
 
Zápasy osmifinále čtvrtfinále, semifinále, finále a zápas o 3.místo se budou hrát na 2 vítězné 
sety. Třetí set od stavu míčů v setu 5-5. 
 
Nasazení: STK ČNS v místě konání dle prezentace účastníků. 
Rozhodčí: rozhodčí s platnou licencí deleguje Komise rozhodčích ČNS 
Prezentace: 6.3.2010 v 8:00 - 8:15 všech zúčastněných týmů ve sportovní hale ZŠ 
Purkyňova. 
Soupisky: dle Rozpisu JS 2010 1.2.2 – c, d, SŘ 3.3. Hostování dle č. 3.3.1 
Námitky: do 15 minut po ukončení zápasu 
Startovné: 200,- Kč/družstvo 
 



Ceny:  1.místo 4.000 Kč + věcné ceny 
2. místo 3.000 Kč 

 3. místo 2.000 Kč 
 4. místo 1.000 Kč 
 5.-8. místo věcné ceny 
 
Týmy na 1.-3. místě obdrží medaile, diplomy a poháry. 
 
Občerstvení:  Zajištěno (včetně obědů) přímo v hale ZŠ Purkyňova po celý den. 

V hale v parku občerstvení zajištěno nebude. 
 
Ubytování: Zajišťujeme na základě požadavků oddílů. Požadavek na ubytování nahlaste, 
prosím, nejpozději do 24. února 2010 
Kontaktní osoba – Jaromír Zbořil,  tel.: 739 057 712 
 
Časový program: 
 

08:00 - 08:15 prezentace ve sportovní hale ZŠ Purkyňova 
08:15 - 08:30 rozpis turnaje 
08:30 - 12:45 zápasy ve skupinách a šestnáctifinále, v obou halách 
13:10 - 13:15 slavnostní zahájení (hala ZŠ Purkyňova)  
13:15 - 18:45 zápasy osmifinále, čtvrtfinále a semifinále (hala ZŠ Purkyňova) 
18:45 - 18:50 taneční vystoupení 
18:50 - 19.15 zápas o třetí místo 
19.15 - 19.45 finále 
19:50 - 20:00 vyhlášení výsledků, ukončení turnaje 
 
 
6.2.2010 
 
Jaromír Zbořil      STK ČNS 
ředitel turnaje 


