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1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

1.1 PŮSOBNOST ROZPISU 

Tento rozpis (dále jen Rozpis) je platný pro seriál jednorázových soutěží Poháru Českého 
nohejbalového svazu (dále jen ČNS) starších žáků a seriál jednorázových soutěží Poháru ČNS 
dorostenců. 

1.2 NÁZEV SOUTĚŽE 

Pohár ČNS starších žáků“ 

Pohár ČNS dorostenců“ 

Jednotlivé turnaje soutěže mohou nést pořadatelem stanovený název, vždy však musí být 
uváděn současně s názvem soutěže. 

1.3 NADŘÍZENÉ A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 

a) Stanovy ČNS vč. dodatků (dále jen Stanovy) 

b) Pravidla nohejbalu vč. dodatků (dále jen Pravidla) 

c) Soutěžní řád ČNS vč. dodatků (dále jen SŘ) 

d) Disciplinární řád ČNS vč. dodatků (dále jen DŘ) 

e) Termínový kalendář ČNS 

1.3.1 Upřesnění Pravidel 
a)  Utkání je možné sehrát v hale či tělocvičně, ve které do minimálního herního prostoru 

zasahuje stavební prvek nebo část vybavení či zařízení haly, které samo o sobě ve 
spojení s dispozicí haly je schopno ovlivnit regulérnost hry jen s velmi malou 
pravděpodobností a nebo v tělocvičně či hale schválené řídícím orgánem soutěže. 

b) schváleným míčem je typ BN 5012S a nebo BN 5022S firmy Gala a.s. 

c) schválenou sítí je typ Extraliga firmy Pokorný-sítě s.r.o. 

d) set končí 10. bodem, rozhodující set je možno hrát od stavu 5:5 

e) hraje se na 1 dopad míče - singly a na 2 dopady míče - dvojice a trojice 

f) zápas se hraje na 2 sety nebo 2 vítězné sety ve skupinovém hracím systému, na 2 
vítězné sety ve vyřazovacím hracím systému 

g) rozhodčí řídí zápasy v jednotném úboru v bílé košili/polokošili a černých 
dlouhých/krátkých kalhotách (v případě nepříznivého počasí mohou použít bundu či 
svetr) 

h) rozhodčí provedou kontrolu totožnosti hráčů ze svého popudu, nebo na žádost kapitána 
před zahájením zápasu či soutěže (nelze požadovat a provádět kontrolu totožnosti v 
průběhu rozehraného zápasu a tím jej přerušit). 

1.4 ŘÍDÍCÍ ORGÁN SOUTĚŽE 

Řídící orgán soutěže STK ČNS a KM ČNS.  

Hlavní povinnosti řídícího orgánu 

a) zajišťovat a vyřizovat přihlášky družstev do celé soutěže 

b) organizovat, řídit a vyhodnocovat jednotlivé turnaje i celý seriál 

c) rozhodovat o sankcích 

d) delegovat vedoucího soutěže z řad komise mládeže, který je přítomen na jednotlivých 
turnajích (na jednotlivé turnaje lze řídicího změnit) 

e) zajistit dodání reklamních panelů partnerů ČNS 
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f) oznámit přihlášeným účastníkům rozhodnutí o zařazení do seriálu 

g) na internetových stránkách ČNS nejpozději 3 týdny před konáním každého turnaje 
zveřejnit kontaktní údaje pořadatele 

h) zaslat pořadateli schválené a potvrzené propozice do 1 týdne ode dne obdržení návrhu 
propozic 

i) zaslat pořadateli emailem v týdnu konání turnaje do středy do 22.00 schválení 
rozlosování turnaje  

j) po splnění povinnosti pořadatele, zaslat pořadateli 3 000,- Kč za turnaj a pořádanou 
kategorii 

1.5 POŘADATEL  

ČNS zmocněný subjekt k uspořádání příslušného turnaje. Rozhoduje o všech záležitostech, 
které nejsou vyhrazeny předpisy ČNS některému orgánu ČNS. Pro účely přesného popisu 
soutěže vydává propozice soutěže.  

1.5.1 Hlavní povinnosti po řadatele 
a) uspořádat turnaj seriálu v rozsahu, daném s ČNS uzavřenou Dohodou o zabezpečení 

pořadatelství turnaje Poháru ČNS 

b) zaslat řídícímu orgánu nejpozději 4 týdny před konáním turnaje své kontaktní údaje a 
propozice ke schválení 

c) musí zabezpečit minimálně dva licencované rozhodčí na jeden kurt, 

d) musí do 7 dnů, ode dne konání turnaje, odeslat na řídící orgán soutěže kompletní 
výsledky turnaje a seznam všech účastníků turnaje 

1.6 TYP SOUTĚŽE 

Seriál jednorázových soutěží, jehož vyhodnocení probíhá: 

a) samostatně za každý z jednorázových turnajů, vypsaných pro kategorii jednotlivců, 
dvojic nebo trojic 

b) kumulativně za výsledky v seriálu 

1.7 PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE 

Řádně vyplněnou přihlášku (formulář viz příloha) do poháru ČNS oddíl zašle písemně na 
adresu Sekretáře ČNS, Zátopkova 100/2, P.S. 40, 160 17 Praha 6 a emailem na  
nohejbal@cstv.cz. Termín pro přihlášky do Poháru ČNS je 12.2.2010 do 12.00.  

1.8 ÚČASTNÍCI 

Řídící orgán soutěže rozhodne o zařazení nebo nezařazení mezi pohárová družstva oddílů ČNS, 
které mu zaslaly nebo předaly řádně vyplněnou přihlášku ve stanoveném termínu. 

Do soutěže může být zařazeno max. 16 pohárových družstev, rozhodnutí vychází z pořadí 
v posledním skončeném ročníku MČR družstev žáků (kategorie starších žáků) resp. 
dorostenecké ligy (kategorie dorostenců). Pohárová družstva mají povinnost startu jedné 
sestavy na každém turnaji soutěže. 

1.8.1 Podmínky ú časti 
Startují hráči: 

a) uvedení na platné soupisce družstev 2010 potvrzených Svazem (nestačí potvrzení 
příslušnou KNSK) 

b) v případě konání turnaje před termínem platnosti soupisky 2010, startují sestavy na 
zodpovědnost vedoucích týmů 
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c) v případě zjištění neoprávněného startu hráče je dané sestavě kontumován výsledek a 
oddíl je povinen zaplatit pokutu ve výšce 3000,- Kč na účet ČNS a to nejpozději do 
30.11.2010 

1.9 HODNOCENÍ CELKOVÉ 

Do celkového hodnocení jsou zařazena pohárová družstva. Umístění družstev je dáno součtem 
získaných bodů ze všech turnajů. Při stejném počtu získaných bodů rozhoduje získané nejlepší 
umístění, je-li shodné ze všech turnajů, rozhoduje druhé (při shodném poté další) nejlepší 
umístění, je-li shodné ze všech turnajů, rozhoduje los. 

1.10 CENY CELKOVÉ 

Zajišťuje ČNS. Pohárem budou oceněny nejlepší družstva absolutně v obou  kategoriích, 
diplomy obdrží družstva na 1.-3.místě obou kategorií.  

1.11 NÁKLADY  

Družstva startují v soutěži na vlastní náklady.  

2 USTANOVENÍ PRO JEDNOTLIVÉ TURNAJE 

2.1 TERMÍNY, MÍSTA KONÁNÍ A DRUHY HRY JEDNOTLIVÝCH TURNAJŮ 

Jedná se o předběžné údaje. Max. počet pro každou kategorii je stanoven na 5 turnajů. 

2.1.1 Pohár ČNS starších žák ů 
Termín místo druh hry 

13.2. 2010  Žďár n/S. dvojice 

21.2.2010                                 Tachov                                   trojice 

28.9.2010 Louny jednotlivci 

28.10. 2010 Louny trojice 

            Prosinec  2010 Prostějov trojice  

2.1.2 Pohár ČNS dorostenc ů 
Termín místo druh hry 

13.2.2010 Žďár n/S trojice 

21.2.2010                                 Tachov                                   dvojice 

28.9.2010 Louny jednotlivci 

Přesné místo konání, čas prezentace a začátku turnaje určí pořadatel v propozicích. Řídící 
orgán soutěže si vyhrazuje právo upravit počet turnajů formou dodatku Rozpisu. 

2.2 PŘIHLÁŠKY NA TURNAJ  

2.2.1 Přihláška 
   Zájemci o start na turnaji jsou povinni zaslat přihlášku v termínu dle propozic turnaje     

   pořadateli. 

2.3 ÚČASTNÍCI TURNAJE  

2.3.1 Počet a profil ú častník ů 
Na každém turnaji: 

a) startují sestavy pohárových družstev 

b) mají právo startovat sestavy dalších družstev na divoké karty pořadatele 

c) mají právo startovat sestavy reprezentace ČR 
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d) startují pouze oddílové sestavy s výjimkou sestav reprezentace ČR 

e) startuje počet sestav dle propozic 

Trenéři reprezentačního družstva ČR oznámí vedoucímu příslušného mateřského družstva 
nominaci hráče do svého výběru nejpozději  30 dnů před turnajem.  

2.3.2 Priority pro ú čast 
Pořadatel při obsazení jednotlivého turnaje musí dodržet níže uvedené pořadí. 

Kategorie starších žáků:  

a) pohárová družstva (max. 16 sestav, min. 1 sestava každého z družstev), při: 

- nepřihlášení se některého pohárového družstva se na počet 16 sestav doplňuje 
dalšími sestavami pohárových družstev dle pořadí v posledním skončeném ročníku 
MČR družstev žáků 

- přihlášení se více než 16 sestav pohárových družstev se výběr na počet 16 provádí 
dle pořadí v posledním skončeném ročníku MČR družstev žáků, ostatní sestavy 
startují pouze tehdy, pokud obdrží divokou kartu pořadatele (tuzemští účastníci na 
divokou kartu pořadatele) 

- přihlášení se méně než 16 sestav pohárových družstev se pokračuje dalším bodem 
výběru 

b) zahraniční účastníci na divokou kartu pořadatele 

c) tuzemští účastníci (počet omezen pouze stanoveným max. počtem sestav) na divokou 
kartu pořadatele 

Kategorie dorostenců:  

a) reprezentační družstvo ČR (max. 2 sestavy) 

b) pohárová družstva (max. 16 sestav, min. 1 sestava každého z družstev), při: 

- nepřihlášení se některého pohárového družstva se na počet 16 sestav doplňuje 
dalšími sestavami pohárových družstev dle pořadí v posledním skončeném ročníku 
dorostenecké ligy 

- přihlášení se více než 16 sestav pohárových družstev se výběr na počet 16 provádí 
dle pořadí v posledním skončeném ročníku dorostenecké ligy, ostatní sestavy 
startují pouze tehdy, pokud obdrží divokou kartu pořadatele (tuzemští účastníci na 
divokou kartu pořadatele) 

- přihlášení se méně než 16 sestav pohárových družstev se pokračuje dalším bodem 
výběru 

c) zahraniční účastníci na divokou kartu pořadatele 

d) tuzemští účastníci (počet omezen pouze stanoveným max. počtem sestav) na divokou 
kartu pořadatele 

2.3.3 Prezentace 
Sestava je povinna se prezentovat v min. počtu hráčů pro daný druh hry v určenou dobu, 
stanovenou propozicemi turnaje. Součástí prezentace je předložení pro soutěž platné soupisky 
z dlouhodobé soutěže. 

2.3.4 Startovné 
Startovné na turnaji stanoví propozice a činí max. 300 Kč za sestavu. Náleží pořadateli. 

2.3.5 Dopln ění účasti 
Pokud se přihlášená sestava (pohárového nebo na turnaj přihlášeného jiného družstva) omluví 
nejpozději den před konáním příslušného turnaje, zaplatí sankční poplatek a jeho místo bude 
pořadatelem obsazeno dle výše uvedených priorit. Pokud ani takto nedojde k doplnění na 
stanovený počet startujících, rozhodne pořadatel o doplnění účastníků po dohodě s řídícím 
orgánem soutěže. 



Rozpis Poháru ČNS starších žáků a dorostenců 2010 

1 

Strana 7 (celkem 9) 

2.4 HRACÍ SYSTÉM TURNAJE  

Hrací systém navrhuje v propozicích (v limitech stanovených Rozpisem) každého turnaje 
pořadatel a po jeho schválení řídícím orgánem je navržený systém pro daný turnaj závazný. 
Řídící orgán si vyhrazuje právo změny hracího systému v den konání turnaje ze závažných 
důvodů (neúčast více přihlášených sestav, technické a další důvody dle Pravidel). 

Musí být provedeno nasazení min. jedné sestavy do každé ze základních skupin. O tom, která 
sestavy bude nasazena, rozhoduje řídícím orgánem delegovaný vedoucí soutěže. Právo být 
mezi nasazenými mají sestavy trenéra ČR. 

Závěrečná část turnaje se hraje systémem dvou semifinálových zápasů, poražení hrají zápas o 
3. místo, vítězové finálový zápas. Musí být stanoveno pořadí do 4. místa a dále 5-8 místo. 

Čas uzávěrky prezentace nesmí být dříve, než v 8 hodin, čas ukončení turnaje nesmí překročit 
19 hodinu (sobota), resp. 18 hodinu (neděle) příslušného dne. 

2.4.1 Vložené prvky turnaje 
Na začátku každého turnaje pořadatel zorganizuje technický zahajovací nástup, na kterém jsou 
všichni účastníci seznámeni s propozicemi a dalšími náležitostmi turnaje. Hráči jsou povinni 
dostavit se v jednotném sportovním úboru. 

V průběhu turnaje může pořadatel zorganizovat pro všechny nebo vybrané účastníky (např. 
postupující do vyřazovací části) oficiální zahajovací nástup. Hráči jsou povinni dostavit se 
v jednotném sportovním úboru. 

Na konci turnaje pořadatel zorganizuje závěrečný nástup s předáváním cen. Hráči účastnící se 
semifinále jsou povinni se zúčastnit oficiálního závěrečného nástupu v jednotném sportovním 
úboru. 

Během turnaje mohou být mezi jednotlivé zápasy vloženy sportovně – kulturní prvky 
(exhibice, divácká soutěž, tombola apod.).  

2.5 ROZHODČÍ 

Zápasy řídí rozhodčí delegovaní pořadatelem s licencí (minimálně „D“). 

2.6 NÁMITKY A ODVOLÁNÍ  

Námitky v souladu s ustanovením SŘ nejpozději do 15 minut od události. Řeší je delegovaný 
přítomný vedoucí soutěže na základě ústního nebo písemného podání námitky vedoucím, 
trenérem nebo kapitánem družstva. Námitka musí být dle DŘ doložena vkladem 200 Kč v 
hotovosti.  

Odvolání – viz. DŘ. 

2.7 HODNOCENÍ                                 

1. místo 60 bodů 

2. místo 48 bodů 

3. místo 42 bodů 

4. místo 30 bodů 

5-8. místo 15 bodů 

Do hodnocení jsou zařazena česká i zahraniční družstva. Každé družstvo získává počet bodů 
podle umístění, které obsadí jeho sestava. V případě družstev se startujícími dvěmi a více 
sestavami je počet bodů dán počtem získaných bodů lépe umístěné sestavy a vždy polovinou 
bodů níže umístěné sestavy. V případě necelých bodů jsou body zaokrouhlovány dolů. 

V případě účasti hráčů tuzemských družstev ve všech reprezentačních družstvech (včetně 
zahraničních) se získaný počet bodů rozděluje v poměru mezi příslušná družstva jednotlivých 
hráčů sestavy (u dvojic 1/2 získaných bodů, u trojic 1/3 získaných bodů). 

Umístění v soutěži – viz SŘ. 
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2.8 CENY 

Zajišťuje pořadatel. Oceněny budou min. 4 nejlepší sestavy. Konkrétní částky jsou uvedeny 
v propozicích turnaje. Hráči 4 nejlepších sestav jsou povinni se zúčastnit vyhlášení vítězů 
v jednotném sportovním úboru. 

2.9 SANKCE 

a) pokuta ve výši za každou sestavu: 

- 800 Kč v případě každé neomluvené neúčasti (pohárového nebo na turnaj 
přihlášeného jiného družstva) 

- 200 Kč v případě každé omluvy do pátku do 12.00 v týdnu konání turnaje 
(pohárového nebo na turnaj přihlášeného jiného družstva), či sestavu, jenž se 
neprezentovala, ale pořadateli se omluvila. 

- 100 Kč pozdně prezentovanou sestavu, jenž však odehrála turnaj 

b) nepřipuštění k účasti každé sestavy při: 

- nedostavení se k prezentaci, 

- nedostavení se k prezentaci ve stanoveném min. počtu hráčů pro daný druh hry 

- v případě zjištění konzumace alkoholických nápojů 

- v případě zjištění konzumace alkoholických nápojů po skončení vlastní účasti na 
turnaji, ale před ukončením turnaje - nepřipuštění hráče ke startu na 
následujícím turnaji 

c) nárok na ceny ztrácí sestava umístěná do čtvrtého místa, jejíž hráči se nezúčastní 
v jednotném sportovním úboru oficiálních nástupů 

Pokuty jsou splatné do 30 dnů od data rozhodnutí DK o uložení pokuty na účet ČNS číslo 
1722408504/0600. ČNS do 14 dnů ode dne obdržení pokuty, odešle vybrané pokuty na účet 
pořadatele. Družstvo, které neuhradilo pokuty v termínu, nebude řídícím orgánem soutěže 
připuštěno k další účasti.  

3 ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 

Ostatní tímto rozpisem neupravované věci se řídí podle platných nadřízených dokumentů. 

3.1 VÝKLAD DOKUMENTU  

Výklad jednotlivých ustanovení tohoto dokumentu přísluší VV ČNS. 

3.2 PLATNOST DOKUMENTU  

Tento dokument je platný dnem 4.února 2010. Ruší se platnost všech předchozích rozpisů 
Poháru ČNS těchto věkových kategorií a jejich dodatků. 

4 PŘÍLOHA 

a) Přihláška družstva do Poháru ČNS 

 

 

V Praze dne 4. února 2010 

Kamil Kleník v.r. 

Prezident ČNS 

 



Rozpis Poháru ČNS starších žáků a dorostenců 2010 

1 

Strana 9 (celkem 9) 

PŘIHLÁŠKA DRUŽSTVA DO POHÁRU ČNS 2010 
DOROSTENCŮ NEBO STARŠÍCH ŽÁK Ů 

Kategorie Dorostenci* Starší žáci* 

Specifikace družstva 

Název družstva  

Kontaktní informace vedoucího/trenéra 

Jméno  

Adresa  

Telefon  

Mobilní telefon  

E-mail  

*nehodící se škrtněte 

Oprávněný zástupce přihlašuje výše uvedené družstvo oddílu do příslušné věkové kategorie Poháru 
ČNS a příslušný hrací ročník. 

Datum a místo Jméno oprávněné osoby Podpis oprávněné osoby a razítko oddílu 

   

Doporučujeme zasílat přihlášku doporučeně! Kopii případně e-mailem. 
Termín, do kdy musí být přihláška doručena řídícímu orgánu – 12.února 2010. 
 

 
 


