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1 SPOLE�NÁ USTANOVENÍ 

1.1 P�SOBNOST ROZPISU 

Tento Rozpis Poháru �NS mládeže (dále jen Rozpis) je platný pro jednorázové turnaje 
za�azené do této sout�že. 

1.2 NÁZEV SOUT�ŽE A KATEGORIE 

 „Pohár �NS starších žák�“              „Pohár �NS dorostu“ 
„Pohár �NS mládeže“ (turnaj zahrnující ob� výše zmín�né kategorie) 

Jednotlivé turnaje sout�že mohou nést po�adatelem stanovený název, vždy však musí být 
uvád�n sou�asn� s názvem sout�že. 

1.3 NAD�ÍZENÉ A SOUVISEJÍCÍ P�EDPISY 

a) Stanovy �NS v�. dodatk� (dále jen Stanovy) 
b) Pravidla nohejbalu v�. dodatk� (dále jen Pravidla) 
c) Sout�žní �ád �NS v�. dodatk� (dále jen S�) 
d) Disciplinární �ád �NS v�. dodatk� (dále jen D�) 
e) Termínový kalendá� �NS 

1.3.1 Up�esn�ní Pravidel 
a) sout�ž je možné sehrát v hale �i t�locvi�n�, ve které do minimálního herního prostoru 

zasahuje stavební prvek nebo �ást vybavení �i za�ízení haly, které samo o sob� ve 
spojení s dispozicí haly je schopno ovlivnit regulérnost hry jen s velmi malou 
pravd�podobností. Dále v t�locvi�nách �i hale schválené �ídícím orgánem sout�že. 

b) schváleným mí�em je typ BN 5012S a nebo BN 5022S firmy Gala a.s. 
c) hraje se na 1 dopad mí�e - singly a na 2 dopady mí�e - dvojice a trojice 
d) zápas se hraje na 2 sety nebo 2 vít�zné sety ve skupinovém hracím systému, na 2 

vít�zné sety ve vy�azovacím hracím systému 
e) rozhod�í �ídí zápasy v jednotném úboru v bílé košili/polokošili a �erných 

dlouhých/krátkých kalhotách  
f) v rámci propozic mohou být povoleny zm�ny související s pravidly UNIF, viz Pravidla 

bod 11.1 

1.4 �ÍDÍCÍ ORGÁN SOUT�ŽE 

�ídící orgán sout�že je Komise mládeže �NS.  
Hlavní povinnosti �ídícího orgánu 

a) vy�ídit p�ihlášky družstev do sout�že 
b) oznámit p�ihlášeným ú�astník�m rozhodnutí o za�azení/neza�azení do sout�že 
c) vyhodnocovat celou sout�ž 
d) zaslat po�adateli schválené propozice do 1 týdne ode dne obdržení návrhu propozic a 

tyto poté zve�ejnit na stránkách �NS 
e) delegovat vedoucího každého turnaje 
f) po spln�ní povinnosti po�adatele, zabezpe�it zaslání 3 000,- K� za každou po�ádanou 

kategorii na ú�et po�adatele 



Rozpis Poháru �NS mládeže 2012 

1 

Strana 4 (celkem 9) 

1.5 PO�ADATEL 

�NS zmocn�ný subjekt k uspo�ádání p�íslušného turnaje. Rozhoduje o všech záležitostech, 
které nejsou vyhrazeny p�edpisy �NS n�kterému orgánu �NS. Pro ú�ely p�esného popisu 
sout�že vydává propozice sout�že.  

1.5.1 Hlavní povinnosti po�adatele 
a) zaslat �ídícímu orgánu nejpozd�ji 4 týdny p�ed konáním turnaje propozice ke schválení 

(pokud �ídící orgán nerozhodne jinak) 
b) obsadit post vedoucího turnaje  
c) uspo�ádat turnaj v rozsahu dle propozic a dle povinností vyplývajících z tohoto rozpisu 
d) zabezpe�it minimáln� dva licencované rozhod�í 
e) po ukon�ení turnaje odeslat zprávu o pr�b�hu turnaje, zahrnující minimáln� zhodnocení 

turnaje, ú�ast, dv� fotografie, krátké pojednání o pr�b�hu a reakce medailist� (podklady 
pro �lánek na Nohecmagazín) na emailovou adresu info@nohejbal.org. Dále p�iložit 
výsledky (kompletní tabulky a play off) a prezen�ní listinu obsahující jméno, p�íjmení, 
rok narození a registra�ní �íslo �NS všech hrá��. 

1.6 TYP SOUT�ŽE 

Seriál jednorázových turnaj�, jehož vyhodnocení probíhá: 
a) samostatn� za každý z  turnaj�, vypsaných pro kategorii jednotlivc�, dvojic nebo trojic 
b) kumulativn� za celkové výsledky v seriálu 

1.7 P�IHLÁŠKY DO SOUT�ŽE 

�ádn� vypln�nou p�ihlášku oddíl odešle nejpozd�ji do 15.1.2012 (formulá� viz p�íloha) 
písemn� na adresu Sekretá�e �NS - �eský nohejbalový svaz, P.O.BOX �.22, Chaba�ovice 403 
17 �i naskenovanou emailem na v.pabian@nohejbal.org .  

1.8 Ú�ASTNÍCI 

�ídící orgán sout�že rozhodne o za�azení (p�ípadn� neza�azení) mezi družstva p�ijatá do 
Poháru �NS po p�ijetí �ádn� vypln�né p�ihlášky ve stanoveném termínu. Do sout�že m�že být 
za�azeno max. 10 pohárových družstev, rozhodnutí vychází z po�adí v posledním ukon�eném 
ro�níku P�NS mládeže a umíst�ní v dalších dlouhodobých �i jednorázových sout�ží 
po�ádaných �NS. Pohárová družstva mají povinnost startu alespo	 jedné sestavy na každém 
turnaji P�NS. 

1.8.1 Podmínky ú�asti 
Startují hrá�i uvedení na elektronické soupisce �NS roku 2012. P�i zjišt�ní neoprávn�ného 
startu hrá�e je dané sestav� kontumován výsledek a ud�lena pokuta dle bodu 2.8. 

1.9 HODNOCENÍ CELKOVÉ 

Do celkového hodnocení P�NS v dané kategorii, jsou za�azena pouze pohárová družstva 
p�íslušné kategorie. Umíst�ní družstev je dáno sou�tem získaných bod� ze všech turnaj�. P�i 
stejném po�tu získaných bod� rozhoduje získané nejlepší umíst�ní, je-li shodné ze všech 
turnaj�, rozhoduje druhé (p�i shodném poté další) nejlepší umíst�ní, je-li shodné ze všech 
turnaj�, rozhoduje los. 

1.10 CENY CELKOVÉ 

Zajiš
uje �NS. Ocen�na budou t�i nejlepší družstva v každé kategorii pohárem a každý hrá�, 
který v t�chto družstvech nastoupil, odpovídající medailí.  

1.11 NÁKLADY 

Družstva startují v sout�ži na vlastní náklady.  
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2 USTANOVENÍ PRO JEDNOTLIVÉ TURNAJE 

2.1 TERMÍNY, MÍSTA KONÁNÍ A DRUHY HRY JEDNOTLIVÝCH TURNAJ� 

Jedná se o p�edb�žné údaje. 

2.1.1 Pohár �NS starších žák� 
Termín místo druh hry 
5.2.2012  Tachov dvojice 
17.3.2012                                 Ž�ár nad Sázavou               trojice 
24.3.2012  Semily trojice 
28.9.2012 Louny jednotlivci 
28.10. 2012 Louny trojice 

            Listopad/Prosinec 2012 Prost�jov trojice  

2.1.2 Pohár �NS dorostenc� 
Termín místo druh hry 
5.2.2012 Tachov dvojice 
Konec února/za�átek b�ezna         Prost�jov                         dvojice na singlové území  
17.3.2012                                 Ž�ár nad Sázavou                trojice 
24.3. 2012  Semily trojice 
28.9.2012 Louny jednotlivci 
Termíny turnaj� v Prost�jov� budou zve�ejn�ny s dostate�ným p�edstihem v propozicích. 
Dorostenecký turnaj nejpozd�ji do 20.1.2012. 
P�esné místo konání, termín p�ihlášek, �as prezentace a za�átku turnaje ur�í po�adatel 
v propozicích. �ídící orgán sout�že si vyhrazuje právo upravit po�et turnaj� formou dodatku 
Rozpisu. 

2.2 P�IHLÁŠKY NA TURNAJ 

2.2.1 P�ihláška 
  Zájemci o start na turnaji jsou povinni zaslat p�ihlášku po�adateli v termínu dle propozic 
turnaje. 

2.3 Ú�ASTNÍCI TURNAJE 

2.3.1 Po�et a profil ú�astník� 
Na každém turnaji: 

a) mají právo startovat sestavy reprezentace �R (dorost) 
b) startují sestavy pohárových družstev 
c) startuje sestava po�adatele 
d) startují pouze oddílové sestavy s výjimkou sestav reprezentace �R 
e) startuje po�et sestav dle propozic 

Trené�i reprezenta�ního družstva �R musí oznámit vedoucímu mate�ského družstva nominaci 
hrá�e do svého výb�ru nejpozd�ji 15 dn� p�ed termínem p�ihlášek na turnaj.  

2.3.2 Priority pro ú�ast 
Vedoucí turnaje musí p�i obsazení turnaje dodržet níže uvedené podmínky (sestupn�): 
Kategorie starších žák�:  

a) pohárová družstva 10 sestav, minimáln� 1 sestava každého z družstev, p�i: 
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- nep�ihlášení se n�kterého pohárového družstva se na po�et 10 sestav dopl	uje 
dalšími sestavami pohárových družstev dle po�adí v posledním skon�eném ro�níku 
P�NS 

- p�ihlášení se více než 10 sestav pohárových družstev se výb�r na po�et 10 provádí 
dle po�adí v posledním skon�eném ro�níku P�NS 

b) sestava po�adatele 
c) dv� sestavy zahrani�ních ú�astník� 
d) tuzemští �i zahrani�ní ú�astníci - po�et omezen pouze maximálním po�tem sestav 

(v�etn� sestav oddíl� p�ihlášených do P�NS, ale nespl	ující kritéria v 2.3.2.a)  
Kategorie dorostenc�:  

a) reprezenta�ní družstvo �R (max. 2 sestavy) 
b) pohárová družstva 10 sestav, minimáln� 1 sestava každého z družstev, p�i: 

- ú�asti sestav reprezentace se po�et jejich sestav ode�ítá od celkového po�tu sestav 
družstev p�ihlášených do P�NS 

- nep�ihlášení se n�kterého pohárového družstva se na po�et 10 sestav dopl	uje 
dalšími sestavami pohárových družstev dle po�adí v posledním skon�eném ro�níku 
P�NS 

- p�ihlášení se více než 10 sestav pohárových družstev se výb�r na po�et 10 provádí 
dle po�adí v posledním skon�eném ro�níku P�NS 

c) sestava po�adatele 
d) dv� sestavy zahrani�ních ú�astník� 
e) tuzemští �i zahrani�ní ú�astníci - po�et omezen pouze maximálním po�tem sestav 

(v�etn� sestav oddíl� p�ihlášených do P�NS, ale nespl	ující kritéria v 2.3.2.a) 

2.3.3 Prezentace 
Sestava je povinna se prezentovat v minimálním po�tu hrá�� pro daný druh hry v ur�enou 
dobu, stanovenou propozicemi turnaje. Sou�ástí prezentace je p�edložení pro sout�ž platné 
elektronické soupisky a pr�kaz totožnosti �i registra�ní pr�kaz. 

2.3.4 Startovné 
Startovné na turnaji stanoví propozice, �iní max. 300,- K� za sestavu a náleží po�adateli. 

2.3.5 Dopln�ní ú�asti 
Pokud se p�ihlášená sestava (pohárového nebo na turnaj p�ihlášeného jiného družstva) omluví 
nejpozd�ji den p�ed konáním p�íslušného turnaje, zaplatí sank�ní poplatek a jeho místo bude 
vedoucím sout�že obsazeno dle výše uvedených priorit. 

2.4 HRACÍ SYSTÉM TURNAJE 

Hrací systém každého turnaje navrhuje v propozicích (v limitech stanovených Rozpisem) 
každého turnaje po�adatel a po jeho schválení je navržený systém pro daný turnaj závazný. 
Vedoucímu turnaje je vyhrazeno právo zm�ny hracího systému v den konání turnaje ze 
závažných d�vod� (neú�ast více p�ihlášených sestav, technické a další d�vody dle Pravidel). 
Musí být provedeno nasazení min. jedné sestavy do každé ze základních skupin. O tom, které 
sestavy budou nasazeny, rozhoduje vedoucí turnaje. Právo být mezi nasazenými mají sestavy 
trenéra �R. 
Záv�re�ná �ást turnaje se hraje systémem play off. Musí být stanoveno každé po�adí do 4. 
místa a dále umíst�ní na 5-8 míst�. 
�as uzáv�rky prezentace nesmí být d�íve, než v 8 hodin, �as ukon�ení turnaje nesmí p�ekro�it 
19 hodinu (p�ed volným dnem), resp. 18 hodinu (p�ed pracovním dnem) p�íslušného dne. 
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2.4.1 Vložené prvky turnaje 
Na za�átku každého turnaje po�adatel zorganizuje zahajovací nástup, na kterém jsou všichni 
ú�astníci seznámeni s propozicemi a dalšími náležitostmi turnaje. Hrá�i jsou povinni dostavit 
se v jednotném sportovním úboru. 
V pr�b�hu turnaje m�že po�adatel zorganizovat pro všechny nebo vybrané ú�astníky (nap�. 
postupující do vy�azovací �ásti) oficiální zahájení. Hrá�i jsou povinni dostavit se v jednotném 
sportovním úboru. Na konci turnaje po�adatel zorganizuje záv�re�ný nástup s p�edáváním cen.  
B�hem turnaje mohou být mezi jednotlivé zápasy vloženy sportovn� – kulturní prvky 
(exhibice, divácká sout�ž, tombola apod.).  

2.5 NÁMITKY A ODVOLÁNÍ 

Námitky v souladu s ustanovením S� nejpozd�ji do 15 minut od události. �eší je delegovaný 
vedoucí turnaje na základ� ústního nebo písemného podání námitky vedoucím, trenérem nebo 
kapitánem družstva. Námitka musí být doložena vkladem 200 K� v hotovosti.  Odvolání – viz. 
D�. 

2.6 HODNOCENÍ                                 

1. místo 60 bod� 
2. místo 48 bod� 
3. místo 42 bod� 
4. místo 30 bod� 
5-8. místo 15 bod� 
Družstvo získává po�et bod� podle umíst�ní, které obsadí jeho sestava. V p�ípad� družstev 
startující se dv�ma a více sestavami, je po�et bod� proveden následovn�: po�et bod� získaných 
nejlépe umíst�nou sestavou, plus body za umíst�ní druhé nejlépe umíst�né sestavy pod�lené 
dv�ma, plus body za umíst�ní t�etí nejlépe umíst�né sestavy pod�lené t�emi, atd. V p�ípad� 
umíst�ní více sestav jednoho oddílu na 5-8.míst� se umíst�ní sestav bere jako nestejné. 
V p�ípad� necelých bod� jsou body sestavy zaokrouhlovány sm�rem nahoru. 
V p�ípad� ú�asti hrá�e v reprezenta�ní sestav�, se získaný po�et bod� p�id�luje v pom�ru mezi 
p�íslušná družstva hrá�� sestavy - u dvojic 1/2 získaných bod�, u trojic 1/3 získaných bod� 
(v�etn� náhradník�). 

2.7 CENY 

Zajiš
uje po�adatel. Ocen�ny budou minimáln� 3 nejlepší sestavy. Konkrétní údaje jsou 
uvedeny v propozicích turnaje. Hrá�i ocen�ných sestav jsou povinni se zú�astnit vyhlášení 
vít�z� v jednotném sportovním úboru. 

2.8 SANKCE 

a) pokuta za neoprávn�ný start každého hrá�e na turnaji 1.000,- K� 
b) pokuta za nep�ihlášení se na turnaj alespo	 jednou sestavou 500,- K� (platí pro družstva 

p�ihlášená do P�NS) 
c) pokuta ve výši za každou sestavu: 

- 400 K� v p�ípad� neomluvené neú�asti p�ihlášeného družstva 
- 200 K� v p�ípad� omluvy neú�asti den p�ed konáním turnaje (do 10:00) 
- 100 K� za pozdn� prezentovanou sestavu, která však odehrála turnaj 

d) nep�ipušt�ní sestavy k ú�asti p�i: 
- nedostavení se k prezentaci s platnou elektronickou soupiskou (družstva z �R) 
�i neprokázání totožnosti hrá�� 

- nedostavení se k prezentaci ve stanoveném min. po�tu hrá�� pro daný druh hry 
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- v p�ípad� zjišt�ní konzumace alkoholických nápoj� hrá�i 
- v p�ípad� zjišt�ní konzumace alkoholických nápoj� hrá�� po skon�ení vlastní 

ú�asti na turnaji, ale p�ed ukon�ením turnaje - nep�ipušt�ní hrá�e ke startu na 
následujícím turnaji 

e) nárok na ceny ztrácí ocen�ná sestava, jejíž hrá�i se nezú�astní vyhlášení v jednotném 
sportovním úboru  

Pokuty jsou splatné do 30 dn� od data rozhodnutí STK o uložení pokuty na ú�et �NS �íslo 
1722408504/0600. �NS do 14 dn� ode dne obdržení pokuty, odešle vybrané pokuty na ú�et 
po�adatele. Družstvo, které neuhradilo pokuty v termínu, nebude �ídícím orgánem sout�že 
p�ipušt�no k ú�asti na dalším turnaji.  

3 ZÁV�RE�NÁ A P�ECHODNÁ USTANOVENÍ 

Ostatní tímto rozpisem neupravované v�ci se �ídí podle platných nad�ízených dokument�. 

3.1 VÝKLAD DOKUMENTU 

Výklad jednotlivých ustanovení tohoto dokumentu p�ísluší VV �NS. 

3.2 PLATNOST DOKUMENTU 

Tento dokument je platný dnem 1. ledna 2012. Ruší se platnost všech p�edchozích rozpis� 
Poháru �NS t�chto v�kových kategorií a jejich dodatk�. 

4 P�ÍLOHA 

a) P�ihláška družstva do Poháru �NS mládeže 
V Praze dne 1. ledna 2012 

Kamil Kleník v.r. 
Prezident �NS 
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P�ihláška družstva do Poháru �NS mládeže 2012 

 
Kategorie Dorostenci* Starší žáci* 

Specifikace družstva 

Název družstva  

Kontaktní informace vedoucího/trenéra 

Jméno  

Adresa  

Telefon  

Mobilní telefon  

E-mail  
*nehodící se škrtn�te 

Oprávn�ný zástupce p�ihlašuje výše uvedené družstvo (a) oddílu do p�íslušné v�kové kategorie Poháru 
�NS mládeže a p�íslušný hrací ro�ník. 

Datum a místo Jméno oprávn�né osoby Podpis oprávn�né osoby a razítko oddílu 

   

Doporu�ujeme zasílat p�ihlášku doporu�en�! Kopii p�ípadn� e-mailem. 
Termín, do kdy musí být p�ihláška doru�ena �ídícímu orgánu – 15.ledna 2012. 
 

 
 


