
 

Okresní nohejbalový svaz 
Kutná Hora 

Čáslavská 199 
Kutná Hora, 284 01 

 
      ZÁPIS Z KONFERENCE ONS KUTNÁ HORA 
            ( Čáslav, dne 24.února 2012 ) 
 
1. ZAHÁJENÍ  - moderování předseda p.Rackovský 
Celkem se Konference ONS K.Hora a Kolín zúčastnilo 12 zástupců z řad oddílů a jiných subjektů . 
Z toho 2 VV ONS ( p.Vokáč – omluven ), 6 delegátů s hlasem rozhodujícím a 4 další zástupci 
oddílů bez hlasu rozhodujícího. 
 
2. ZPRÁVA STK O ČINNOSTI ONS 
Přečtení zprávy o činnosti svazu v roce 2011 a předání ocenění nejlepším družstvům i 
jednotlivcům za rok 2011. Navíc byl odměněn sportovní cenou p.Roman Laube za přínos 
v oblasti propagace nohejbalu v regionech K. Hora a Kolín ( cena bude předána dodatečně ). 
Krátce došlo i na vyhodnocení středočeských krajských soutěží mužů i mládeže.  
 
3. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ONS 2011 
Hospodář svazu seznámil všechny přítomné se zprávou o hospodaření s údaji ke dni 31.12.2011. 
Revize v hospodaření svazu a jeho čerpání finančních prostředků proběhla bez zjištěných 
nedostatků se závěrem: příjmy svazu v roce 2011 činily celkem 12.450 Kč a výdaje pak byly na 
celkové částce 11.918 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2011 je aktivní + 532 Kč. Celkem účet 
svazu disponuje s finanční hotovosti 6.508 Kč, ve které jsou také zůstatky finančních jistin 
jednotlivých oddílů sdružených v ONS K. Hora a Kolín.  
 
4.   ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ 2012 -Rozpis 
4.1 DLOUHODOBÁ SOUTĚŽ DRUŽSTEV MUŽŮ 
Předseda STK přednesl podmínky účasti pro družstva startující v dlouhodobých soutěžích ONS 
K. Hora/Kolín ( podmínky již dříve obdržely všechny oddíly ve svých pozvánkách na Konferenci 
ONS ). 
Návrh vedoucího oddílu NK Krakovany/Radovesnice II p. Tomáše Fritschera:  
Zrušit povinnost účasti v jednorázových přeborech okresu, nebo vyloučit účast hráčů z okresů K. 
Hora a Kolín startujících ve vyšších soutěžích včetně kraje. Důvodem je malá pravděpodobnost 
dosažení lepších výsledků pro hráče s okresní úrovni. 
VV ONS: Jednoznačně neomezovat hráče z vyšších soutěží, kteří mají stejný nárok na start 
v těchto přeborech ( samozřejmě za předpokladu jejích oddílové příslušnosti k regionu K. Hora a 
Kolín ). Rovněž zachovat povinnost na těchto přeborech pro účastníky sdruženého OP družstev, 
jelikož zrušení povinnosti by vedlo tuto soutěž k zániku. Přebory mají dlouholetou tradici a 
právě hráči z okresu zde mají možnost se herně porovnat s kvalitou ostatních a potažmo 
krajských hráčů.   
Hlasování k návrhu p.Fritschera: 
Pro návrh 2 hlasy.  
Proti návrhu 4 hlasy.  
Rozhodnutí STK ONS:  
Zůstává v platnosti povinnost účasti v jednorázových přeborech pro družstva startující ve 
sdruženém OP družstev mužů. Rovněž jsou přebory otevřené pro hráče z vyšších soutěží z 
okresů K. Hora a Kolín. 
 
 



 

Žádost vedoucího oddílu NK Krakovany/Radovesnice II p. Tomáše Fritschera:  
Výjimka v odehrání všech utkání svého týmu v nedělním termínu od 14.00 hod.  
Proti družstvo NK Sparta Kutná Hora ( p. Pavel Němec ). 
VV ONS: Má právo a není to v rozporu se Soutěžním řádem ČNS nařídit sehrání utkání 
kteréhokoliv z družstev v jiném termínu a zapracovat to do Rozpisu soutěže. Nedělní termín 
nesmí omezovat jiné krátkodobé soutěže ( jednorázové přebory ), které mají v případě kolize 
jasnou přednost a znamená to, že termín takového utkání bude v tomto případě stejný 
s ostatními tj. sobota od 09.00 hod. Řešením je rovněž předehrávka a pak platí všeobecné 
podmínky předehrávaného utkání dle Zpravodaje č.1/ 2012. Předehrávanému utkání se 
družstvo Krakovany/Radovesnice II po dohodě nebrání. 
Hlasování k návrhu p.Fritschera: 
Pro návrh 5 hlasů.  
Proti návrhu 1 hlas.  
Rozhodnutí STK ONS:  
Termíny utkání družstva NK Krakovany/Radovesnice II budou k výše uvedenému zohledněny v 
Rozpisu, s tímto omezením: Pokud na nedělní termín připadne, jakýkoliv jednorázový přebor, 
bude toto utkání sehrané v sobotním termínu od 09.00 hod. Po dohodě vedoucích lze utkání 
předehrát, v opačném případě platí podmínky dle Zpravodaje č.1/2012 a termín dle Rozpisu OP 
družstev 2012!  
 
Oznámení vedoucího oddílu NK Krakovany/Radovesnice II p. Tomáše Fritschera:  
V soutěžním ročníku 2012 bude družstvo NK Krakovany/Radovesnice II organizovat svá domácí 
utkání na nově zbudovaném hřišti v Krakovanech ( loni Radovesnice II ). Hřiště v Radovesnicích 
II bude v případě nutnosti rovněž možné využít a změnu místa hřiště pro konání utkání vedoucí 
tohoto družstva oznámí družstvu soupeře s dostatečným časovým předstihem.  
Rozhodnutí STK ONS: 
Řídící orgán bere na vědomí změnu hřiště pro domácí utkání družstva Krakovany/Radovesnice 
II. Pokud dojde z jakéhokoliv důvodu ke změně místa konání utkání v Radovesnicích II je 
povinen tuto změnu oznámit soupeři vedoucí tohoto družstva s dostatečným časovým 
předstihem. Dostatečný časový předstih znamená, že hostující družstvo bude mít dostatek času 
na přesun a přípravu před utkáním ( převlečení, rozcvičení… ), tak aby utkání mohlo být 
zahájeno v řádném čase daném Rozpisem soutěže! V opačném případě hrozí družstvu 
Krakovany/Radovesnice II disciplinární postih v podobě kontumace výsledku! 
 
Žádost vedoucího oddílu NK Sparta Kutná Hora p. Pavla Němce:  
Družstvo nemůže sehrát svá domácí utkání v termínech: 28.4., 12.5., 26.5. a 9.6.2012. 
Odůvodnění: Hřiště je využíváno společně s družstvem volejbalu, které má již svůj Rozpis 
předem určený a mohla by tak vzniknout termínová kolize. 
Rozhodnutí STK ONS: 
V Rozpisu utkání a jeho rozlosování pro rok 2012 bude řídícím orgánem k výše uvedeným 
termínům přihlédnuto. 
 
Žádost vedoucího oddílu TJ Církvice v.z. p. Jiří Volenec:  
Družstvo nemůže sehrát svá domácí utkání v termínech: 26.5., 23.6.2012. Odůvodnění: Hřiště je 
využíváno pro jiné účely. 
Rozhodnutí STK ONS: 
V Rozpisu utkání a jeho rozlosování pro rok 2012 bude řídícím orgánem k výše uvedeným 
termínům přihlédnuto. 
 
Žádost vedoucího oddílu Sokol Kostelec n.Č.l. p. Petra Znamenáčka:  
Družstvo Sokol Kostelec n.Č.l. využívá své hřiště společně s družstvem Nohejbal Kostelec 
n.Č.l./Konojedy startující ve středočeském krajském přeboru. Nemůže tak svá domácí utkání 
hrát ve stejném termínu, jako družstvo kraje z důvodu kolize ( k dispozici je pouze jeden kurt ).  
 



 

Rozhodnutí STK ONS: V Rozpisu utkání, rozlosování pro rok 2012 bude řídícím orgánem k výše 
uvedenému přihlédnuto. 
Důležité upozornění STK ONS: V praxi a tím v Rozpisu pro rok 2012 to bude znamenat, že 
některé z družstev můžou z důvodu výše uvedených skutečností sehrát několik utkání za sebou 
na domácím, či venkovním hřišti. 
 
4.2 PODMÍNKY PRO ÚČAST V DLOUHODOBÉ SOUTĚŽI DRUŽSTEV MUŽŮ 2012 
4.2.1 PŘIHLÁŠKY DRUŽSTEV A STARTOVNÉ 
Ke dni 24.2.2012 podala řádnou přihlášku a zaplatila startovné všechna níže uvedená družstva: 
TJ Sokol Čáslav, TJ Církvice, TJ Jiskra Zruč n.S., NK Velké Chvalovice, NK Sparta Kutná Hora , 
NK Krakovany/Radovesnice II a nováček soutěže družstvo Sokol Kostelec n.Č.l. 
 
4.2.2 SOUPISKY DRUŽSTEV A REGISTRAČNÍ HRÁČSKÉ POPLATKY 
Ke dni 24.2.2012 předala řádně soupisky družstev všechna výše uvedená družstva a zaplatila 
licenční poplatky všech hráčů uvedených na soupiskách, včetně průkazového fota nových hráčů 
všechna družstva mimo tým TJ Církvice, který je toto povinen splnit do termínu 5.března 2012. 
 
4.2.3 REGISTRACE ODDÍLŮ, FINANČNÍ JISTINY A POSTIHY ZA ROK 2011 
Ke dni 24.2.2012 splnila všechna přihlášená družstva vyrovnání svých finančních pohledávek 
z loňského roku 2011 a má platnou oddílovou registraci u ČNS ( registrační karta ). Družstvu 
Sokol Kostelec n.Č.l. byla převedena finanční jistina od oddílu Nohejbal Kostelec n.Č.l./Konojedy, 
který ji při svém postupu do krajských soutěží ( 2011 ) nechal na účtu ONS K. Hora.  
 
5. SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV MUŽŮ 2012 
5.1 SYSTÉM SOUTĚŽE 
Sedm družstev v jedné skupině sehraje s každým družstvem dvě vzájemná utkání systémem 
jedno utkání doma a jedno venku. Stanovený minimální počet hráčů pro utkání je šest. Pořadí a 
termíny jednotlivých utkání budou dány Rozpisem, konkrétně rozlosováním dle Termínové 
listiny ve Zpravodaji č.1/2012. Soutěž bude zahájena 1.kolem dne 14.4./15.4.2012 a ukončena 
pak posledním 14.kolem dne 15.9./16.9.2012. Letní přestávka proběhne v termínu od 1.7. – 
31.8.2012. Vítěz soutěže bude přeborníkem OP družstev s právem účasti v kvalifikaci o postup 
do Krajské soutěže 2013. Ze soutěže se nesestupuje. 
 
5.2 JEDNORÁZOVÉ SOUTĚŽE MUŽŮ A MLÁDEŽE 
V platnosti zůstává povinnost účasti na přeborech trojic, dvojic a jednotlivců mužů u družstev 
startujících v dlouhodobé soutěži sdruženého OP 2012. Naopak nepovinnými přebory zůstávají 
veteráni a mládež. 
5.2.1 Přidělení pořadatelství a předběžné termíny přeborů 
Přebor    Předběžný termín  Pořadatel / Místo   
OP3 mužů         úterý 1.5.2012   Kostelec n.Č.l. / Konojedy  
OP2 mužů         úterý 8.5.2012   Čáslav / Čáslav      
OP mládeže         neděle 3.6.2012  Vrdy / Vrdy 
OP1 mužů         sobota 30.6.2012  Český Brod / Český Brod 
OP veteránů         sobota 22.9.2012  Čáslav / Čáslav   
Poznámka: Termíny jednotlivých přeborů jsou předběžné a řídící orgán je přesně určí 
v návaznosti na uzavření termínových kalendářů ČNS a KNS. Středočeský kraj pořádá pouze 
jediný přebor v podobě středočeského poháru trojic konaného dne 11.3.2012 v Čelákovicích. 
 
5.3 PROPAGACE 
Průběh soutěží bude zveřejňován v jednotlivých Zpravodajích vydávaných řídícím orgánem ONS. 
První Zpravodaj č.1/2012 obdrží vedoucí družstev v tištěné podobě, další pak pouze v podobě 
elektronické. Rovněž celá soutěž s výsledky bude medializována v regionálním tisku ( Obzory 
KH, Deník KH a TEP KH ) a dále pak na webech ONS: info@op-kh-ko.wz.cz, kutnohorském 
sportovním portálu: rene@svoboda.info a nohejbalových stránkách: stredoceskýnohejbal.cz 



 

5.4 TURNAJE 
5.4.1 Povinnosti pořadatelů turnajů 
Turnaje uvedené v termínovém kalendáři ONS jsou již tradiční a pro pořadatele závazné. Za 
úplnost a správnost výsledkové listiny z  turnaje zodpovídá pořadatel  a zasílá ji do 48 hod. po 
skončení akce na adresu/e-mail STK.  Zaslání je možné v elektronické, nebo tištěné podobě. 
V případě pozdního zaslání výsledkových listin z turnajů bude pořadatel potrestán finanční 
pokutou ( viz Pokuty, Zpravodaje č.1/2012 ). V případě nezaslání výsledkových listin z turnajů 
nebudou jeho výsledky započteny do soutěží Grand - Prix a Satelit 2012 a navíc bude pořadatel 
potrestán finanční pokutou ( viz Pokuty, Zpravodaje č.1/2012 ). 
 
5.4.2 Podmínky soutěže SATELIT 2012 
Při splnění následujících tří kritérií, bude turnaj započten do hodnocení Satelitního okruhu. 
Podmínky:  1) bude uveden v kalendáři ONS ( termín, místo, čas ) 
  2) turnaje se zúčastní minimálně 10 družstev 
  3) pořadatelé řádně zpracují ( celkové pořadí všech družstev/jednotlivců,  

úplná jména všech hráčů a dle Rozpisu včas doručí řídícímu orgánu. 
Do hodnocení této soutěže jsou zařazeni pouze hráči registrovaní v ONS pro okresy K. Hora a 
Kolín. V případě, že v družstvu startuje hráč neevidován v registru ONS K. Hora a Kolín, nebudou 
takovému družstvu do soutěže body započteny. 
 
5.4.3 SEZNAM TURNAJŮ ZAŘAZENÝCH DO SPORTOVNÍHO KALENDÁŘE ONS 2012  
Akce       Pořadatel  Datum /Začátek 
Vánoční T3 mužů - 35.ročník     Zruč n. S.    26.12.2011/08.30  
Vánoční T3 mužů - 12.ročník     Vrdy   26.12.2011/08.30   
T3 mužů O pohár ONS – 18.ročník         Čáslav            24.3.2012/08.30  
T2 mužů O pohár obce Chabeřice –4.ročník  Zruč n.S.  31.3.2012/08.30  
Jarní T2 mužů      Konojedy  22.4.2012/09.00 
T2 mužů Kra.Kon 42        Konojedy  17.6.2012/09.00 
T2 mužů Čáslavská pata – 10.ročník      Čáslav   14.7.2012/08.30  
Prázdninový T3 mužů     Konojedy  29.7.2012/09.00 
Posvícenský T3 mužů – 13.ročník   Vrdy   ????/08.30   
Předzimní T2 mužů     Konojedy  7.10.2012/09.00 
Turnaje započteny do roku 2013:    
Vánoční T3 mužů – 36.ročník    Zruč n.S.  26.12.12   
Vánoční T3 mužů – 13.ročník    Vrdy         26.12.12  
 
Poznámka: 
Uzavírka pro případné doplnění údajů, případně dalších/jiných  turnajů do sportovního 
kalendáře 2012 končí dnem 11.3.2012.  
 
5.5 SCHVÁLENÉ PŘESTUPY A HOSTOVÁNÍ ( ke dni 24.2.2012 ) 
5.5.1 Přestupy 
Jméno a příjmení  Datum nar.   Z oddílu Do oddílu       Datum schválení 
Ladislav Štěpař  12.9.1954   K. Hora Krakovany       14.1.2012 ( ONS ) 
 
5.5.2 Hostování 
Jméno a příjmení  Datum nar.   Z oddílu Do oddílu       Datum schválení 
Jan Král    31.1.1988   Zruč n.S. Český Brod       22.2.2012( KNS ) 
Jan Doubrava   22.5.1987   Zruč n.S. Český Brod       22.2.2012( KNS ) 
Roman Kristín   9.1.1972   Čáslav  Vrdy        15.2.2012( KNS ) 
 
 
 
 



 

5.6 LOSOVÁNÍ PŘIDĚLENÝCH ČÍSEL PRO ROZPIS 
Družstvo Losované číslo 
NK Sparta Kutná Hora 3 
TJ Sokol Čáslav 1 
TJ Církvice  7 
NK Velké Chvalovice 6 
TJ Jiskra Zruč n.S. 2 
NK Krakovany/Radovesnice II 4 
Sokol Kostelec n.Č.l. 5 

 
 
6. DISKUZE, OSTATNÍ 
6.1 18.ROČNÍK TURNAJE TROJIC „O POHÁR ONS“ – ČÁSLAV, 24.BŘEZNA 2012 
Pozvánka na tradiční již 18.ročník, který proběhne v čáslavské sokolovně od 08.30 hod.  
( prezence družstev do 08.15 hod. ). Přihlášky závazné do 19.3.2012, p.Rackovský, tel.: 
776 245430, 327 314243, nebo email: rackovskypeter@seznam.cz . Systém turnaje nastaven do 
třech čtyřčlenných základních skupin s postupem nejlepších osmi do vyřazovacích bojů. 
Startovné 300 Kč za družstvo. Hodnotné ceny pro nejlepší čtyři družstva včetně pohárů, cena 
pro nejlepšího hráče a další ceny a dárkové předměty pro prvních osm týmů. Občerstvení 
zajištěno po celou dobu trvání akce.  
Závazné přihlášky potvrdilo do dne 24.2.2012 deset družstev: Vavřinec, Kostelec/Konojedy „A“, 
Kostelec/Konojedy „B“, Vrdy „A“, Vrdy „B“, Církvice „A“, Církvice „B“, Chabeřice, Čáslav „A“ a 
Čáslav „B“. Kapacita turnaje je 12 družstev. 
 
6.2 4.ROČNÍK TURNAJE DVOJIC „O POHÁR OBCE CHABEŘICE“ – ZRUČ n.S, 31.BŘEZNA 2012 
Pozvánka na 4.ročník turnaje dvojic mužů O pohár obce Chabeřice konaného ve sportovní hale 
města Zruč n.S. od 08.30 hod. ( prezence družstev do 08.00 hod. ). Pořadatel: Chabeřice Star – 
Tomáš Pössnicker tel: 603 219287,e-mail:possnit@gmail.com . Přihlášky nejpozději do 
28.03.2012. Startovné: 300 Kč v případě jednotného dresu a klubové příslušnosti jinak 400 Kč. 
Systém hry: Žádné výkonnostní omezení, hraje se na 2 dopady, k dispozici 3 hřiště. Nasazení 
proběhne losem do základních skupin. První tři ze základních skupin postup do vyřazovacích 
bojů. Ceny finanční: 1.místo 5.000 Kč, 2.místo 3.000 Kč a 3.místo 2.000 Kč.  
 
7. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ KONFERENCE ONS 
Výše uvedený Zápis z Konference ONS nabyl účinnosti dne 24.února 2012. Je závazný svými 
termíny pro všechny zodpovědné zástupce oddílů/pořadatelů, kteří jsou povinni se tímto 
Zápisem řídit. Veškeré dokumenty pro soutěžní ročník 2012 budou řídícím orgánem zpracovány 
do termínu 16.3.2012. Následně počínaje dnem 19.3.2012 a nejpozději do 24.3.2012 proběhne 
distribuce ( doporučeně poštou ) potvrzených a platných soupisek družstev včetně nově 
vyhotovených registračních průkazů, Zpravodaje č.1/2012 s Rozpisy na adresy všech vedoucích 
družstev sdružených v ONS Kutná Hora a Kolín. Tyto všechny dokumenty včetně tiskopisů 
nezbytných pro řízení soutěží budou rovněž k dispozici na stránkách ONS: info@op-kh-ko.wz.cz  
 
 
Seznam příloh: 
Příloha č.1  Předběžný sportovní kalendář ONS Kutná Hora/Kolín pro rok 2012 
 
 
V Čáslavi zapsal dne 24.února 2012 
 
     Ing.Peter RACKOVSKÝ – předseda ONS Kutná Hora 
 
      



 

Příloha č.1: Předběžný sportovní kalendář ONS K. Hora/Kolín pro rok 2012:  
    

                                     SPORTOVNÍ KALENDÁŘ  2012  

Den Datum Muži Mládež Turnaje 

sobota 24.3.   T3 Pohár ONS - Čáslav 

sobota 31.3.   
T2 Pohár obce Chabeřice – 

Zruč n.S. 

sobota 14.4. 1.kolo      

neděle 15.4.    

sobota 21.4. 2.kolo   

neděle 22.4.   Jarní T2 - Konojedy 

sobota 28.4.  3.kolo    

neděle 29.4.    

úterý 1.5. OP 3 MUŽŮ   

sobota 5.5. 4.kolo   

neděle 6.5.  KP2 Dorost – Chabeřice    

úterý 8.5. OP 2 MUŽŮ   

sobota 12.5.  5.kolo    

neděle 13.5.    

sobota 19.5.  6.kolo    

neděle 20.5.    

sobota 26.5.  7.kolo    

neděle 27.5.  KP3 Dorost – Vrdy  

sobota 2.6.  8.kolo    

neděle 3.6.        OP ŽÁCI/DOROST   

sobota 9.6.  9.kolo    

neděle 10.6.    

sobota 16.6. 10.kolo    

neděle 17.6.   T2 Kra.Kon 42 - Konojedy 

sobota 23.6. 11.kolo  MČR 3 starší žáci   

neděle 24.6.  MČR 2 starší žáci  

sobota 30.6 OP 1 MUŽŮ           

sobota 14.7.   T2 Čáslavská pata 

sobota 21.7.    

sobota 28.7.    

neděle 29.7.   Prázdninový T3 - Konojedy 



 

sobota 11.8.    
 
sobota 18.8.               

sobota 25.8.    

sobota 1.9. 12.kolo    

neděle 2.9.    

sobota 8.9. 13.kolo    

neděle 9.9.           

sobota 15.9. 14.kolo    

neděle 16.9.    

sobota 22.9. OP 2/3 VETERÁNŮ   

neděle 23.9.  T1 Žáci/Dorost – Vrdy ( KP )  

pátek 28.9.    

sobota 29.9. Náhradní termín   

sobota 6.10. Kvalifikace o KS 2013- ONS Benešov   

neděle 7.10.   Předzimní T2 - Konojedy 

středa 26.12.   Vánoční T3 – Zruč n.S. 

středa 26.12.   Vánoční T3 - Vrdy 

    


