
 

Okresní nohejbalový svaz Kutná (ora Čáslavská 99 Kutná (ora,   

 
      ZÁPIS Z KONFERENCE ONS KUTNÁ HORA 
             Čáslav, dne . března 5 ) 

 

1. ZAHÁJENÍ – KOOPTACE ČLENA VV ONS   Moderování Konference p. Rackovský. Přivítání delegátů  zástupců  oddílů. Celkem bylo rozesláno 5 pozvánek  a Konference ONS se zúčastnilo 9 delegátů s hlasem rozhodujícím a 4 

hosté. Konference je usnášeníschopná. 
 

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI ONS A ZPRÁVA STK Přečtení Zprávy o činnosti svazu a Zprávy STK za rok 2014 s předáním ocenění nejlepším družstvům i jednotlivcům za rok 4. Krátce došlo i na vyhodnocení středočeských krajských soutěží mužů i mládeže.  

 

3. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ONS 0 4 (ospodář svazu seznámil všechny přítomné se Zprávou o hospodaření s údaji ke dni 31.12.2014. 

Revize v hospodaření svazu a jeho čerpání finančních prostředků proběhla bez zjištěných nedostatků se závěrem: příjmy svazu v roce 2014 činily celkem 7.600 Kč a výdaje pak byly rovněž na celkové částce 7.600 Kč. (ospodářský výsledek za rok 4, tak byl vyrovnaný. Celkem účet svazu disponuje s finanční hotovosti 6.720 Kč, ve které jsou také zahrnuty zůstatky finančních jistin  přehled v samostatné příloze Zápisu z Konference ) jednotlivých oddílů sdružených v ONS K. (ora a Kolín.  
 
4.   ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ 0 5 -Rozpis VŠEOBECNĚ: 
Pro řízení soutěží licencování všech hráčů startujících v soutěžích ONS přes již zaběhnutý registr  hráčů ČNS  hráčské karty . Vlastní provedení licencování hráčů  karty hráčů  je věcí  
v samotném zájmu družstev a proto splnění této povinnosti je výhradně na jejích straně! 

 

4.1 PODMÍNKY PRO ÚČAST V DLOU(ODOBÉ SOUTĚŽ) DRUŽSTEV 5: Podmínkou účasti v dlouhodobých soutěžích družstev mužů řízených VV ONS K.(ora a Kolín je: 
a) Předložení přihlášek družstev a zaplacení startovného pro OP družstev 5    Kč  + finanční jistiny  5  Kč  pro nově přihlášené týmy OP družstev. Vyrovnání finančních pohledávek – postihů za rok .  

Vše do termínu .3. 0 5. 
b) Provedení oddílové registrace  stávající oddíly ONS mají splněno ).  

c) Zaplacení poplatku za hráčskou licenci. Roční poplatek činí  Kč/ dospělí člen družstva a 5  Kč/ člen do 9 let. Celková suma musí korespondovat s počtem osob na soupiskách. Potvrzení o zaplacení  kopii  přiložit k soupisce družstva.  Zaslání soupisek družstev mužů na jednotném tiskopisu u hráčů mladších 5 let, kterým nebyl doposud řídícím orgánem vystaven registrační průkaz zaslat navíc průkazové foto  ,5x ,5 cm . Fotky na zadní straně popsat jmény. Pokud je vedoucím/trenérem a zároveň hráčem jedná, stejná osoba, tak se hradí poplatek pouze jednou. Vše do termínu .3. 0 5. Všechny poplatky je možné zaplatit hotově na Konferenci ONS proti příjmovému dokladu, nebo bankovním převodem na číslo účtu ONS: 1310925193/0800. Do textu poznamenat za jaký oddíl je platba provedena. Doporučuji si zabezpečit další kopii potvrzení o zaplacení  pro případ možných nesrovnalostí .  



 

Důležité upozornění:  
o STK ONS zabezpečí vyhotovení nových registračních průkazů pro hráče do  5 let věku a jejích distribuci družstvům do konce měsíce března 5, včetně potvrzených soupisek družstev. Platnost těchto průkazek zůstává na dobu neurčitou, ale licenční poplatky 

budou hrazeny každý rok! Rozhodujícím kritériem pro start hráče v soutěžích řízených ONS K.(ora/Kolín bude stejně jako v soutěžích ČNS/KNS občanský průkaz, registrační průkaz hráči  mladší 5 let, nebo pas  nestačí pouze uvedení na soupisce . Družstva jsou ve vlastním zájmu zodpovědné za včasné vyřízení platnosti předepsané dokumentace a vše by měly řešit  
v dostatečném předstihu  platí hlavně pro vystavení nových registračních průkazů dopsaných  hráčů do 5 let věku . 
 

o Všechny oddíly řízené VV ONS Kutná (ora a Kolín jsou povinny používat  
pouze jednotnou soupisku družstva – předepsaný tiskopis. V této soupisce již nebude uváděno rodné číslo hráče, ale pouze datum narození a registrační číslo (*) dle registračních karet ČNS. Aktualizované soupisky všech družstev budou k dispozici k nahlédnutí na webu ONS.  Rovněž na 
tomto webu jsou k dispozici ostatní důležité tiskopisy a formuláře  zápis o utkání, soupiska, přihláška družstva, specifikace utkání, hostování, přestup…..  nezbytné pro řízení soutěže.  
(*) Klub/ oddíl je povinen zavést hráčské karty všech členů oddílu, pro zadání registračních čísel 
na soupisky družstev. 
 

o Zpravodaje – korespondence. V tištěné podobě bude k dispozici pouze  úvodní Zpravodaj 5. Ostatní pak zaslány vedoucím družstev v elektronické podobě. Ekonomika  snížené náklady o poštovné a materiál cca  Kč/rok . 
 

o Ohlášení přestupu/ oznámení hostování. V souladu s platným SŘ ČNS  čl. . . :  Všechny přestupy a hostování pouze přes sekretariát ČNS! ONS nemá pověření. Za ohlášení přestupu/ oznámení hostování musí hráč zaplatit ve prospěch ČNS poplatek ve výši  Kč určené Směrnicí pro hospodaření ČNS. 

 

o Změna specifikace utkání. V souladu s články .  a . .  SŘ ČNS:  Změna specifikace utkání, si mohou družstva podat žádost o pozdější  odložené  sehrání utkání, než v řádném oficiálním termínu. Při předehrávce utkání není nutná změna specifikace. Žádost musí být prokazatelně doručena poštou doporučeně , možno provést i elektronickou poštou na předepsaném tiskopisu  formulář je umístěn na webu ONS  a to do 5 pracovních dnů před oficiálním termínem sehrání utkání na adresu  email. adresu , nebo přímo do rukou předsedy STK. Žádost musí obsahovat písemnou dohodu obou zúčastněných družstev! K žádosti je nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení stanoveného poplatku ve výši  Kč na č.ú.: 
1310925193/0800. Do textu poznamenat odesilatele a účel provedené platby. Družstvo si uschová kopii potvrzení o zaplacení  pro případ možných nesrovnalostí . Tyto poplatky je možné uhradit rovněž v hotovosti  příjmový doklad . V případě nesplnění těchto výše popsaných podmínek a neodehraní utkání v řádném, oficiálním termínu bude družstvu udělena kontumace. Pokud řídící orgán soutěže nejpozději  dny před oficiálním termínem utkání nesdělí oběma družstvům své rozhodnutí k jejích žádosti, považuje se změna za schválenou. 
 
4.2 ZMĚNY STANOV, SŘ A PRAV)DEL 

Aktualizované změny a doplnění v dokumentech odsouhlasené na V( ČNS budou k dispozici na stránkách ČNS.  
 

5. SOUTĚŽE 0 5 –PŘIHLÁŠKY, STARTOVNÉ, LICENČNÍ POPLATKY, PŘIDĚLENÍ 

POŘADATELSTVÍ, SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 0 5 

 

5.1 STAV PŘ)(LÁŠEK 

V termínu do 6.3.2015 byl stav splnění podmínek v OP družstev následující: 
 



 

Družstvo  Přihláška Startovné Soupiska Licenční 
poplatky 

Pokuty 

2014 

Jistina  nováčci  Čáslav B ano ano ano ano neuděleny nemusí 
Kostelec/Konojedy ano ano ano ano neuděleny nemusí Zruč n.S. ano ano ano ano ano nemusí 
Vrdy* ano ano neúplná* ano neuděleny nemusí Velké Chvalovice ano ano ano ano neuděleny nemusí Sendražice ano ano ano ano ano nemusí Český Brod C* ano ne* ano ne* neuděleny nemusí 
Petrovice I ano ano ano ano neuděleny ano 

 

SPLNĚNÍ PODMÍNEK: 
o Družstvo Český Brod C*  uhradí startovné a licenční poplatky hráčů bankovním  převodem nejpozději do termínu 13.3.2015! 

   

o Družstvo Vrdy* zašle úplně vyplněnou soupisku družstva nejpozději do termínu  
13.3.2015!  

o Družstvo Církvice nepřihlásilo start do soutěží ONS pro rok 2015 a neuhradilo  finanční postihy v celkové  výši 1.2  Kč udělené za provinění v ročníku 4. Tento dluh zůstane oddílu Církvice, pro případ přihlášky do soutěží ONS K.(ora/ Kolín v budoucnu. 

 

UPŘESNĚNÍ K SOUTĚŽÍM: 
o Žádost vedoucích oddílů Zruč n.S., Čáslav B:  Zohlednění v Rozpisu/Rozlosování všech utkání  tj. i venkovních utkání  družstev Čáslav B a Zruč n.S. a to v nedělních termínech v časech zahájení utkání od 14.00 hod. vyjma utkání na hřišti Č. Brodu C  neděle od 9.  hod.  viz níže. Vyjádření ostatních družstev OP 5: Bez připomínek schváleno a bude to zapracované 

v Rozpisu OP. 

o Žádost vedoucího oddílů Petrovice I:  Zohlednění v Rozpisu/Rozlosování všech domácích utkání družstva Petrovice ). a to v sobotních 

termínech v časech zahájení utkání od 14.00 hod.  Vyjádření ostatních družstev OP 5: Schváleno pouze družstvem Sendražice, které sehraje 
utkání v Petrovicích I se začátkem od .00 hod. a bude to zapracované v Rozpisu OP.  

 

o Žádost vedoucího oddílů Český Brod C:  Zohlednění v Rozpisu/Rozlosování všech domácích utkání družstva Český Brod C a to 

v nedělních termínech v časech zahájení utkání od 09.00 hod.  Vyjádření ostatních družstev OP 5: Bez připomínek schváleno. Družstva Čáslav B a Zruč 
n.S. odehrají rovněž svá utkání na hřišti Č. Brodu se začátky od 09.00 hod. a bude to zapracované v Rozpisu OP. Upozornění VV ONS: Družstvo Č. Brod C má na soupisce hodně mladých hráčů, kteří budou 
startovat v soutěžích mládeže KNS a termínově zde dochází ke kolizi obou soutěží, jelikož termíny akcí mládeže v KNS mají začátky shodné se žádosti klubu Č.Brodu  neděle, 9.  hod. . 
 

VV ONS: 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 9.  hod. Řešením je rovněž předehrávka, nebo změna 
specifikace. 

Rozhodnutí STK ONS:  Termíny utkání výše uvedených družstev budou zohledněny v Rozpisu 2015 s možnosti utkání předehrát po předešlé dohodě vedoucích družstev. 
 

 



 

5.2 SYSTÉM SOUTĚŽE Soutěž bude odehrána v jedné skupině systémem „každého s každým“ a to 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. / 5.  Zahájení 1. kolem dne 18.4./19.4.2015 a ukončena pak posledním 4. kolem dne 

19.9./ 20.9. 2015. Přeborník OP družstev má právo účasti v kvalifikaci o postup do Krajské soutěže 6. Ze soutěže se nesestupuje. 
 

5.3 JEDNORÁZOVÉ SOUTĚŽE MUŽ0 A MLÁDEŽE 

V platnosti zůstává povinnost účasti na přeborech trojic, dvojic a jednotlivců mužů u družstev startujících v dlouhodobé soutěži sdruženého OP 5. Nepovinné přebory: veteráni a mládež. 
5.3.1 Přidělení pořadatelství a termíny přeborů Přebor    Termín    Pořadatel / Místo   

OP  mužů         pátek 1.5.2015   Kostelec-Konojedy/Konojedy  OP  mužů         sobota 13.6.2015  Čáslav / Čáslav  OP  mužů         neděle 14.6.2015  Čáslav / Čáslav     OP mládeže         neděle 21.6.2015  Vrdy / Vrdy OP veteránů         sobota 26.9.2015  Čáslav / Čáslav   Poznámka: OP mládeže bude mít vyhlášenou soutěž, ale tento přebor se uskuteční pouze 
v případě minimálního počtu dvou a více přihlášených týmů do termínu určeného řídícím orgánem STK. 
 

5.4 PROPAGACE 

Průběh soutěží bude zveřejňován v jednotlivých Zpravodajích vydávaných řídícím orgánem ONS. První Zpravodaj č. / 5 obdrží vedoucí družstev v tištěné podobě, další pak pouze v podobě 
elektronické. Rovněž celá soutěž s výsledky bude medializována v regionálním tisku ( Obzory K(, Deník K( a dále pak na webech ONS: info@op-kh-ko.wz.cz, webových stránkách: www.stredoceskýnohejbal.cz a kutnohorském sportovním portálu: www.rene@svoboda.info   

 

5.5 TURNAJE 

5.5.1 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 konce druhého pracovního dne od skončení akce na adresu/e-mail STK.  Příklad zaslání výsledkové 
listiny z OP  mužů konané v pátek .5. 5  svátek  nejpozději ve .  hod. dne 5.5. 5. 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. / 5 ). 

V případě nezaslání výsledkových listin z turnajů nebudou jeho výsledky započteny do soutěží 
Grand - Prix a Satelit 2015 a navíc bude pořadatel potrestán finanční pokutou  viz Pokuty, Zpravodaje č. / 5 ). 

 

5.5.2 Podmínky soutěže SATEL)T 5 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  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. (ora a Kolín, nebudou takovému družstvu do soutěže body započteny. 
 

 

 

 

mailto:info@op-kh-ko.wz.cz
http://www.stredoceskýnohejbal.cz/
http://www.rene@svoboda.info/


 

5.5.3 SEZNAM TURNAJ0 ZAŘAZEN8C( DO SPORTOVNÍ(O KALENDÁŘE ONS 5  

Akce       Datum   Pořadatel 
15.Ročník Vánočního T-  mužů   26.12.2014  Vrdy   

38.Ročník Vánočního T-  mužů   26.12.2014   Zruč n. S. 7.Ročník T-2 mužů O pohár obce Chabeřice Memoriál M.Závorky  7.3.2015  Zruč n.S. 
21.Ročník T-  mužů „O pohár ONS“   21.3.2015  Čáslav Župní přebor ČOS dvojic a trojic*    8.5.2015  Čáslav   

13.Ročník T-  mužů „Čáslavská pata“   11.7.2015  Čáslav   

39.Ročník Vánočního T-  mužů ( Satelit 2016 ) 26.12.2015   Zruč n. S.  

16.Ročník Vánočního T-  mužů ( Satelit 2016 ) 26.12.2015  Vrdy   
 Poznámka: * Župního přeboru ČOS se mohou zúčastnit i družstva OP, které nejsou pod registrací Sokola  akce je otevřená . Propozice k této akci jsou umístěna v samostatné Příloze č.  Zápisu. Uzavírka pro případné doplnění/opravy údajů, případně nahlášení dalších/jiných  turnajů do sportovního kalendáře 5 končí dnem 27.3.2015.  

 

5.6 TERMÍNOV8 KALENDÁŘ 5 

                           SPORTOVNÍ KALENDÁŘ  0 5  
Den Datum Muži Turnaje/ Mládež pátek 6.3. Konference ONS  

sobota 7.3.  T  Memoriál Milana Závorky – 7.ročník 

sobota 21.3.  T  Pohár ONS - Čáslav 

sobota 18.4. 1.kolo   neděle 19.4.   

sobota 25.4. 2.kolo  neděle 26.4.   pátek 1.5. OP 3 KONOJEDY  

sobota 2.5. 3.kolo   neděle 3.5.   pátek 8.5. 

 

PŘEBOR /   ČOS - Čáslav 

sobota 9.5. 4.kolo  neděle 10.5.   

sobota 16.5. 5.kolo   neděle 17.5.  KP 2 KNS  - Vrdy 

sobota 23.5. 6.kolo  neděle 24.5.   

sobota 30.5. 7.kolo  neděle 31.5.   

sobota 6.6. 8.kolo   neděle 7.6.  

 

sobota 13.6. OP 2 ČÁSLAV  



 

neděle 14.6. OP 1 ČÁSLAV  

sobota 20.6. 9.kolo  neděle 21.6. OP MLÁDEŽE VRDY  

sobota 27.6. 10.kolo  neděle 28.6.  T 3 KNS - Č. Brod 

sobota 4.7.   

sobota 11.7.  T  Čáslavská pata – 13.ročník 

sobota 29.8. 11.kolo  neděle 30.8.   

sobota 5.9. 12.kolo  neděle 6.9.  

 

sobota 12.9. 13.kolo  neděle 13.9.   

sobota 19.9. 14.kolo  neděle 20.9.  T 1 KNS – Č. Brod 

sobota 26.9. OP /3 VETERÁN0 ČÁSLAV  

sobota 3.10. Kvalifikace o KS 2016- ONS Mladá Boleslav  

sobota 26.12.  Vánoční T  – Zruč n.S. 
sobota 26.12.  Vánoční T  - Vrdy 

 

5.7 ROZP)S/ROZLOSOVÁNÍ OP 5 
1. KOLO – 18.4./19.4.2015 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 
1. 09.00 KOSTELEC V.CHVALOVICE   
2. 14.00 ČÁSLAV B ZRUČ n.S.  19.4. 
3. 09.00 SENDRAŽICE PETROVICE I   
4. 09.00 Č.BROD C VRDY  19.4. 

2. KOLO – 25.4./26.4.2015 
čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

5. 09.00 V.CHVALOVICE VRDY   
6. 09.00 PETROVICE I Č.BROD C   
7. 14.00 ZRUČ n.S. SENDRAŽICE  26.4. 
8. 14.00 KOSTELEC ČÁSLAV B  26.4. 

3. KOLO – 2.5./3.5.2015 
čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

9. 14.00 ČÁSLAV B V.CHVALOVICE  3.5. 
10. 09.00 SENDRAŽICE KOSTELEC   
11. 09.00 Č.BROD C ZRUČ n.S.  3.5. 
12. 09.00 VRDY PETROVICE I   



 

4. KOLO – 9.5./10.5.2015 
čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

13. 09.00 V.CHVALOVICE PETROVICE I   
14. 14.00 ZRUČ n.S. VRDY  10.5. 
15. 09.00 KOSTELEC Č.BROD C   
16. 14.00 ČÁSLAV B SENDRAŽICE  10.5. 

5. KOLO.- 16.5./17.5.2015 
čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

17. 09.00 SENDRAŽICE V.CHVALOVICE   
18. 09.00 Č.BROD C ČÁSLAV B  17.5. 
19. 09.00 VRDY KOSTELEC   
20. 14.00 PETROVICE I ZRUČ n.S.  17.5. 

6. KOLO – 23.5./24.5.2015 
čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

21. 14.00 V.CHVALOVICE ZRUČ n.S.  24.5. 
22. 09.00 KOSTELEC PETROVICE I   
23. 14.00 ČÁSLAV B VRDY  24.5. 
24. 09.00 SENDRAŽICE Č.BROD C   

7. KOLO – 30.5./31.5.2015 
čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

25. 09.00 Č.BROD C V.CHVALOVICE  31.5. 
26. 09.00 VRDY SENDRAŽICE   
27. 14.00 PETROVICE I ČÁSLAV B  31.5. 
28. 14.00 ZRUČ n.S. KOSTELEC  31.5. 

8. KOLO – 6.6./7.6.2015 
čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

29. 09.00 V.CHVALOVICE KOSTELEC   
30. 14.00 ZRUČ n.S. ČÁSLAV B  7.6. 
31. 14.00 PETROVICE I SENDRAŽICE  začátek 14.00 h. 

32. 09.00 VRDY Č.BROD C   
9. KOLO – 20.6./21.6.2015 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 
33. 09.00 VRDY V.CHVALOVICE   
34. 09.00 Č.BROD C PETROVICE I  21.6. 
35. 14.00 SENDRAŽICE ZRUČ n.S.  21.6. 
36. 14.00 ČÁSLAV B KOSTELEC  21.6. 

10. KOLO – 27.6./28.6.2015 
čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

37. 14.00 V.CHVALOVICE ČÁSLAV B  28.6. 
38. 09.00 KOSTELEC SENDRAŽICE   
39. 14.00 ZRUČ n.S. Č.BROD C  28.6. 
40. 09.00 PETROVICE I VRDY   

11. KOLO -29.8./30.8.2015 



 

čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 
41. 09.00 PETROVICE I V.CHVALOVICE   
42. 14.00 VRDY ZRUČ n.S.  30.8. 
43. 09.00 Č.BROD C KOSTELEC  30.8. 
44. 14.00 SENDRAŽICE ČÁSLAV B  30.8. 

12. KOLO – 5.9./6.9.2015 
čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

45. 09.00 V.CHVALOVICE SENDRAŽICE   
46. 14.00 ČÁSLAV B Č.BROD C  6.9. 
47. 09.00 KOSTELEC VRDY   
48. 14.00 ZRUČ n.S. PETROVICE I  6.9. 

13. KOLO – 12.9./13.9.2015 
čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

49. 14.00 ZRUČ n.S. V.CHVALOVICE  13.9. 
50. 09.00 PETROVICE I KOSTELEC   
51. 14.00 VRDY ČÁSLAV B  13.9. 
52. 09.00 Č.BROD C SENDRAŽICE  13.9. 

POSLEDNÍ 14. KOLO -19.9./20.9.2015 
čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka 

53. 09.00 V.CHVALOVICE Č.BROD C   
54. 09.00 SENDRAŽICE VRDY   
55. 14.00 ČÁSLAV B PETROVICE I  20.9. 
56. 14.00 KOSTELEC ZRUČ n.S.  20.9. 

 
Poznámka: Rozlosování je zatím předběžné a STK ONS si vyhrazuje právo změn/oprav nejpozději 
však do termínu do 20.3.2015!  
 

6. DISKUZE, OSTATNÍ 

6.1 TURNAJE PŘED ZA(ÁJENÍM SOUTĚŽÍ  

o 21.ROČNÍK TURNAJE TROJ)C „O PO(ÁR ONS“ – ČÁSLAV, 21.BŘEZNA 5 Pozvánku na tradiční 21.ročník obdržely všechny oddíly sdružené v okresech Kutná (ora a Kolín 
v předstihu spolu s pozvánkou na Konferenci ONS. Přihlášená družstva ke dni 8.3.2015: Čáslav A, Čáslav B, Církvice, Kostelec/Konojedy A, Kostelec/Konojedy B, Vavřinec, Chabeřice, Kutná (ora, 
Vrdy, Petrovice, Chotusice. Zbývá poslední volné místo. Pokud se kapacita turnaje   týmů  
nenaplní, bude doplněno o B tým Petrovic ), který předběžně projevil zájem, nebo o tým Čáslavi C. Případné přihlášky směřovat: Peter Rackovsky, tel.: 776245430, email: 

rackovskypeter@seznam.cz 

 

6.2 DOKUMENTACE 

o Zápis z Konference ONS bude zaslán elektronicky všem vedoucím oddílů a bude  rovněž k dispozici na stránkách ONS nejpozději do . . 5. 
  

o Zpravodaj č. / 5 s Rozpisem soutěží bude zaslán doporučeně všem vedoucím  přihlášených družstev do OP 5 spolu s potvrzenými soupiskami družstev  včetně nových registračních  průkazů u hráčů mladších 5 let  nejpozději do termínu . . 5. 
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7. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ KONFERENCE ONS Výše uvedený Zápis z Konference ONS nabyl účinnosti dne 6.3 2015. Je závazný svými termíny pro všechny zástupce oddílů/pořadatelů, kteří jsou povinni se tímto Zápisem řídit. Veškeré dokumenty pro soutěžní ročník 5 budou řídícím orgánem zpracovány do termínu 3.4.2015 a následně proběhne distribuce  doporučeně poštou  potvrzených a platných soupisek družstev včetně nově vyhotovených registračních průkazů u hráčů mladších 5 let, Zpravodaje č. / 5 

s Rozpisy na adresy všech vedoucích družstev sdružených v ONS Kutná (ora a Kolín. Tyto všechny dokumenty včetně tiskopisů nezbytných pro řízení soutěží budou rovněž k dispozici na stránkách ONS: info@op-kh-ko.wz.cz  

 Přílohy Zápisu: Příloha č. : Přehled finančních jistin oddílů sdružených v ONS Kutná (ora/Kolín. Příloha č. : Propozice župního přeboru dvojic a trojic ČOS. 
 

 

 

 

V Čáslavi zapsal dne 9. března 2015 

       Ing. Peter RACKOVSK8 

                                                                                                   Předseda ONS Kutná Hora 
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Příloha č.1 k Zápisu z Konference ONS konané dne 6.3.2015 v Čáslavi 

FINANČNÍ JISTINY DRUŽSTEV ONS KUTNÁ HORA/KOLÍN 
Jistina byla zavedena v ONS v roce 999. Výše částky Jistiny v letech 1999 – 2005 byla 300 Kč. Od roku 2006 se zvýšila na současných 500 Kč. 

Družstvo Zůstatek jistiny Poznámka Uhlířské Janovice B         -1.  Kč B družstvo bylo vyloučené ze soutěže 5  Uhlířské Janovice A  Kč  Sendražice -5  Kč Pokuty 2014 Zruč n.S.  Kč Pokuty 2014 Přistoupím  Kč Družstvo odehrálo pouze jeden ročník  Český Brod B  Kč  Český Brod C +5  Kč  Čáslav B  Kč  Čáslav A +5  Kč  Čáslav C  Kč Naposledy 2002 Vavřinec -  Kč Naposledy 2008, pokuty 2008 Přišimasy A +5  Kč Naposledy 2004 Přišimasy B  Úvaly   Kč Naposledy 2006 Církvice A -7  Kč Pokuty 2014 Církvice B  Kč Naposledy 2008 Kutná (ora A -5  Kč Pokuty 2012 Kutná (ora B  Kč Naposledy 2001 

Kostelec/Konojedy +5  Kč  Chabeřice A +  Kč  Chabeřice B +  Kč Pokuty 2008 

Vrdy +5  Kč Naposledy 2009 Velké Chvalovice +5  Kč  

Petrovice I +5  Kč  

Krakovany/Radovesnice   Kč Naposledy 2013 

 

Aktualizace ke dni 6.3.2015 



Příloha č.2 k Zápisu z Konference ONS 2015 

 MEZ)ŽUPNÍ NO(EJBALOV8 PŘEBOR 

DVOJIC A TROJIC ČÁSLAV – . KVĚTNA 5 
 

Pořadatel/ Vedoucí akce:  Oddíl Nohejbalu TJ Sokol Čáslav/ )ng. Peter Rackovský   
 

Místo konání/ Adresa:  Čáslav – sportovní areál TJ Sokol  dvě hřiště / 

     Masarykova 7 , areál za sokolovnou 

 

Termín, prezence družstev:  Sobota . května 5 od .  hod.  Prezence družstev do . 5 hod. 
 

Přihlášky:    Závazné do 5. května 0 5 ( tel.: 776 245430,  

email: rackovskypeter@seznam.cz ). 

 

Podmínka účasti: Akce nemá žádné omezení. Startovat mohou jak registrovaní, tak i neregistrovaní hráči OS ČOS. 
Herní systém: Podle počtu přihlášených družstev trojic a dvojic bude upřesněn před přeborem. Předpoklad základní skupiny s postupem nejlepších ze základních skupin do vyřazovacích bojů. Dle pravidel nohejbalu, tři dopady. 
Rozhodčí:    Delegováni pořadatelem. 
Startovné:    Při prezenci družstev, za trojici 5  Kč a dvojici  Kč. 
     Akce podpořena finančním grandem odboru sportu ČOS. 

 

Ceny: Zajištěny věcné ceny pro nejlepší čtyři družstva v každé kategorii, cena pro nejlepšího a nejstaršího hráče turnaje. 
 

Občerstvení:    Zajištěno pořadatelem po celou dobu trvání akce. 
        Mediální partneři:  
                                 Internet: zpravodajský web svoboda.info,  

    stredoceskynohejbal.cz  - web KNS  

                                 Krajského nohejbalového svazu , 
    web ONS  Okresního nohejbal. svazu ), 

   web klubu ( www.nohejbal-caslav.cz ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Čáslavi dne 10. února 5     )ng. Peter Rackovský 

                    vedoucí sportovní akce 
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Příloha č.2 k Zápisu z Konference ONS 2015 

 

 

 

    
 

 

 


