
V Karlových Varech dne 24.10.2011 
 
Zápis o průběhu 41. Mistrovství ČR v nohejbale dvojic mužů 
 
Z pověření předsedy STK ČNS p. Ivana Králíka jsem řídil 41. Mistrovství ČR v nohejbale dvojic mužů, 
které se konalo ve Sportovním centru Nymburk v sobotu dne 22.10.2011.  
 
Zpráva o průběhu:  
 
Z původně přihlášených 21 sestav se v týdnu před konáním MČR odhlásila sestava NK Climax Vsetín 
„C“. Prezentace na místě byla zahájena v 8:00 hod. dle propozic, kdy se prezentovalo zbývajících 20 
sestav z deseti oddílů (celkem 47 hráčů), u každé sestavy byla provedena kontrola elektronické 
soupisky a vybráno startovné za nahlášené sestavy (viz příloha Prezenční listina).  
 
Jako rozhodčí se na turnaji představili: pánové Škoda, Křepelka, Čukan, Albrecht, Sachl st. 
 
Po prezentaci provedl trenér reprezentace ČR p. Šmejkal nasazení sestav do 4 výkonnostních košů, 
přičemž do prvního koše byly nasazeny A-sestavy týmů umístěných na 1.-4. místě WAEL. Následně 
k těmto nasazeným byly přilosovány formace z 2.-4. koše a byly tak vytvořeny 4 základní skupiny 
(I,II,III,IV) po pěti účastnících (viz Výsledky základních skupin). V těchto skupinách se utkal každý 
s každým (na dva vítězné sety, třetí rozhodující set od stavu 5:5). Po skončení základních skupin do 
vyřazovacích bojů postoupily sestavy umístěné na 1. a 2. místě v tabulkách (o postupujícím ze 
skupiny II rozhodovala minitabulka vzájemných zápasů). Vítězové skupiny I-IV si vylosovali označení 
skupiny A-D a tyto byly dosazeny do předem stanoveného pavouku (viz Příloha Výsledky vyřazovací 
části).  
 
V průběhu turnaje (po druhém odehraném utkání) odstoupila sestava TJ Avia Čakovice „A“ z důvodu 
zdravotních potíží zúčastněného hráče. Všechna utkání této sestavy byla skrečována.   
 
MČR bylo ukončeno v 18:20 hod. předáním diplomů prvním čtyřem formací, dále medailí a pohárů 
prvním třem umístěným.  
 
 
Shrnutí: 
 
Z celého průběhu MČR byl realizován online výsledkový servis na stránkách www.nohejbal-online.cz , 
z jedné haly byl po odstranění technických problémů dostupný online videopřenos na tvcom.cz , což 
vedlo ke komplexnímu zajištění informovanosti nohejbalové veřejnosti (pozitivní reakce). Finále 
probíhalo za účasti kamer ČT.  
 
41. MČR v nohejbale dvojic mužů proběhlo bez komplikací, v průběhu akce nebyla řešena ani jedna 
námitka, nebyla udělena žádná žlutá, či červená karta. Pořadatel řádně splnil své povinnosti. 
 
 
Přílohy 
Prezenční listina 
Výsledky základních skupin 4x 
Výsledky vyřazovací části + celkové výsledky 
 
 
 
David Lechnýř, v.r. 

http://www.nohejbal-online.cz/

