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1  SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
 

1.1 PŮSOBNOST ROZPISU 

Rozpis dlouhodobých soutěží je platný, pro okresní soutěže Kutná Hora a Kolín řízených 

Výkonným výborem (dále jen VV) Okresního nohejbalového svazu (dále jen ONS). Jedná se 

o tyto soutěže: Sdružený okresní přebor (dále jen OP) družstev mužů 
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1.2 NADŘÍZENÉ A SOUVISEJÍCI PŘEDPISY 

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

b) Soutěžní řád ČNS vč. dodatků (dále jen S) 

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

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

Tyto předpisy určují základní legislativní, sportovní a technickoorganizační rámec soutěží 

ONS a jsou závazné pro její soutěže. Rozpis je může v některých bodech změnit,  

upřesnit, nebo doplnit. 

e) Rozlosování dlouhodobých soutěží ONS (dále jen Rozlosování) 

f) Termínový kalendář ONS 
 

1.2.1 UPŘESNĚNÍ PRAVIDEL – SOUTĚŽE DRUŽSTEV MUŽŮ 

 UTKÁNÍ, POČET DOPADŮ MÍČE, SET, BODOVÁNÍ, POŘADÍ ZÁPASŮ  

 a) hraje se na tři dopady míče na zem, jednotlivci jeden dopad 

 b) set končí vždy dosažením desátého bodu 

 c) rozhodující set se hraje od stavu 5:5 

 d) zápas končí dosažením druhého vítězného setu 

 e) v utkání se všech deset dílčích zápasů (základní čás) a všech devět dílčích zápasů  

   (play – off) dohrává i za rozhodnutého stavu 

 g) bodování utkání: výhra 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů a kontumace -1 bod 

 h) pořadí zápasů – základní část 

 

1. zápas: 1.dvojice domácích  –  1.dvojice hostů 

2. zápas: 2.dvojice domácích  -   2.dvojice hostů 

3. zápas: 1.trojice domácích  –   1.trojice hostů 

4 .zápas: 2.trojice domácích  –   2.trojice hostů  

5. zápas: 3.dvojice domácích  -   3.dvojice hostů 

6 .zápas:  jednotlivec domácích  – jednotlivec hostů 

7. zápas: 1.trojice domácích  –   2.trojice hostů 

8 .zápas: 2.trojice domácích  –   1.trojice hostů  

9. zápas: 1.dvojice domácích  –  2.dvojice hostů 

10. zápas: 2.dvojice domácích  -   1.dvojice hostů 

 

 i) pořadí zápasů – play – off 

1. zápas: 1.dvojice domácích  –  1.dvojice hostů 

2. zápas: 2.dvojice domácích  -   2.dvojice hostů 

3. zápas: 1.trojice domácích  –   1.trojice hostů 

4 .zápas: 2.trojice domácích  –   2.trojice hostů  

5. zápas: jednotlivec domácích  -   jednotlivec hostů 

6. zápas: 1.trojice domácích  –   2.trojice hostů 

7 .zápas: 2.trojice domácích  –   1.trojice hostů  

8. zápas: 1.dvojice domácích  –  2.dvojice hostů 

9. zápas: 2.dvojice domácích  -   1.dvojice hostů 

 

 

 

1.3 ŘÍDÍCÍ ORGÁN SOUTĚŽE 

Řídícím orgánem soutěží pořádaných VV ONS je Sportovně – technická komise  

(dále jen STK) ONS. Kontakt a adresa: Předseda STK: Ing. Peter Rackovský, Žitenická 1535, 

Čáslav 286 01, tel.: 776 245430, e-mail: rackovskypeter@seznam.cz 

 

mailto:rackovskypeter@seznam.cz
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1.4 HRACÍ DNY A HODINY 

 

Soutěž OP družstev mužů Poznámka 

Sobota 9:00 - 15:00  

Neděle 9:00 - 15:00  

Státní 

svátky 

9:00 – 15.00 

*** 

 

 

Každé družstvo určí svůj začátek domácích utkání (vždy v celou půl hodinu, tj. např. 

9:00, 14:30 apod.), v tiskopisu přihlášky do soutěže. Řídící orgán soutěže tuto 

skutečnost uvede do aktualizovaného Rozlosování dlouhodobých soutěží. Pro poslední 

kolo základní části a play – off, platí termíny a časy zahájení dle Rozlosování a je 

možná změna specifikace pouze jako předehrávka! 

 

Pokud Řídící orgán soutěže nerozhodne jinak či nestanoví jinak Rozlosováním 

soutěže. Možná dohoda o změně specifikace utkání v termínu stanoveném (do 

14.4.2023) VV ONS je osvobozena od poplatku. Po tomto termínu každá změna 

specifikace utkání již s poplatkem.  

 

*** Platí pouze pro dny uvedené v termínovém kalendáři. 

 

1.5 DALŠÍ UPŘESNĚNÍ K DLOUHODOBÝM SOUTĚŽÍM 

 

1.5.1 NÁKLADY 

Družstva startují na vlastní náklady. Vítězi OP bude předán Putovní pohár. Nejlepší tři týmy 

OP družstev mužů obdrží sportovní trofeje. V platnosti zůstává ocenění (trofej), pro nejlepší 

jednotlivce: Vítěz „Grand – Prix 2023“ a vítěz soutěže „Satelit 2023“.  

  

 

1.5.2 HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ, ZASÍLÁNÍ ZÁPISŮ O UTKÁNÍCH DRUŽSTEV MUŽŮ 

 

HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 

Povinnosti domácího družstva je nahlásit výsledek utkání ihned po jeho skončení 

řídícímu orgánu STK (tel.: 776 245430) SMS zprávou (příklad: utkání č.15 Sázava –  

Velim 5:5). 

 

  ZASÍLÁNÍ ZÁPISŮ O UTKÁNÍCH DRUŽSTEV MUŽŮ 

Zápis o utkání zajišťuje vždy domácí družstvo, a pokud se domácí družstvo k utkání 
nedostaví, je tato povinnost převedena na družstvo hostující. V případě nedodržení 

zaslání zápisu o utkání některým ze soupeřů do 30 dnů od daného termínu bude 

provinilému družstvu udělena kontumace. Zápis o utkání zasílá v elektronické podobě 

domácí družstvo do konce prvního pracovního dne po jeho skončení, na emailovou 

adresu STK: rackovskypeter@seznam.cz 

  

 ZASÍLÁNÍ VÝSLEDKŮ Z JEDNORÁZOVÝCH AKCÍ (PŘEBORY/ TURNAJE) 

Přebory a turnaje uvedené v termínovém kalendáři ONS jsou již tradiční a pro 

pořadatele závazné. Za výsledkové listiny z těchto akcí zodpovídá pořadatel a zasílá je 

elektronicky do konce druhého pracovního dne po skončení akce na e-mail STK: 

rackovskypeter@seznam.cz .V případě nezaslání těchto listin z turnajů bude 

pořadatel potrestán finanční pokutou.  

mailto:rackovskypeter@seznam.cz
mailto:rackovskypeter@seznam.cz


Rozpis dlouhodobých soutěží ONS 2023 

                                                                       

 

 

1.6 ZÁVAZNÉ TERMÍNY – SPLNĚNÍ PODMÍNEK 

Jednotlivé termíny jsou závazné pro všechny. Při nedodržení těchto termínů hrozí mimo 

udělení finančního postihu i pozastavení soutěžní činnost.  

 

Povinnost Do termínu 

1. přestupní termín  15. - 31.1.2023 

Odevzdání řádných přihlášek družstev do soutěží mužů 28.2.2023 

Zaplacení startovného do soutěží družstev mužů (na účet ČNS !) 28.2.2023 

Zaslání Rozlosování soutěží družstev mužů družstvům OP 31.3.2023 

Zaplacení licenčních poplatků družstev mužů (na účet ČNS !) 14.4.2023 

Zaslání dokumentů (Zpravodaj ONS 2023) 6.4.2023 

Zaslání Rozpisů řízených soutěží ONS na KNS 30.4.2023 

Možné ukončení hostování 30.6.2023 

2. přestupní termín 15. - 31.7.2023 

Nahlášení předběžných přihlášek družstev ONS do KS 2024 15.9.2023 

Zaslání výsledků soutěží jednotlivých ONS na KNS 31.10.2023 

Zaslání žádosti o převedení soutěží 2024 31.1.2024 

 

 

1.7 POKUTY A SANKCE 

Všechny pokuty jsou proviněná družstva povinna zaplatit v termínech určených řídícím 

orgánem, a to bankovním převodem na číslo účtu ONS. Poznámka: Postup provedení 

plateb bude uveden později. Každé družstvo složilo před soutěží vratnou finanční jistinu ve 

výši 500 Kč, ze které budou odečítány případné pokuty. Pokud částka za sankce přesáhne tuto 

výši, je povinné provinilé družstvo uhradit tento rozdíl částky. 

 

NESPLNĚNÍ POVINNOSTI – ZA KAŽDÉ PROVINĚNÍ VÝŠE 

POKUTY 

Nenahlášení/pozdní nahlášení výsledku utkání tel./SMS zprávou 100 Kč 

Neúplně vyplněný zápis o utkání a výsledkové listiny přeborů/ turnajů  

uvedených ve sportovním kalendáři 2023 

100 Kč 

Pozdní zaslání zápisu o utkání a výsledkových listin z přeborů/ turnajů  

uvedených ve sportovním kalendáři 2023 

100 Kč 

Pozdní zaslání předepsané dokumentace (přihlášky….) a provádění  

předepsaných plateb (startovné, kauce, licenční poplatky..) 

200 Kč 

Neúčast družstva na utkání. Udělení kontumace, a navíc pokud jde o  

domácí družstvo povinnost uhradit cestovné náklady pro 6 hráčů  

hostujícího družstva dle tarifů hromadné dopravy 

Určí řídící 

orgán 

Kontumace = nedostavení se družstva k utkání, nezaslání Zápisu o  

utkání 

1.000 Kč 

*Odstoupení/ vyloučení družstva ze soutěže 3.000 Kč 
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2  SOUTĚŽE  
 

2.1 SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV MUŽŮ 

 

2.1.1 SYSTÉM SOUTĚŽE 

Hracími dny jsou sobota/ neděle se začátkem v 09.00 hod. Výjimka v čase zahájení   

domácích utkání u družstev, která to uvedla v přihlášce do soutěže. Výše uvedené časy  

zahájení domácích utkání platí i pro případnou část play – off soutěže. Ostatní změny jsou  

povoleny pouze v souladu se SŘ ČNS, viz Specifikace utkání. Družstvo musí nastoupit do 

utkání nejméně se šesti hráči uvedenými z elektr. soupisky. 

 

Systém soutěže každý s každým doma a venku. Podle počtu účastníků možná základní část, 

s následující nadstavbovou části play – off. Dle pořadí po základní skupině budou družstva 

nasazena do play – off. Vítěz OP získá titul „PŘEBORNÍK OKRESU 2023“. 

 

Ze soutěže se nesestupuje, kvalifikace o účast v KP družstev mužů se nekoná a od roku 2021 

je možnost se přihlásit do soutěží kraje družstvům bez rozdílu výkonnosti. 

Rovněž od roku 2021 se nekoná kvalifikace o účast ve 2. celostátní lize a je družstvům  

umožněno se přihlásit volně bez rozdílu výkonnosti. 

 

2.1.2 ROZHODOVÁNÍ, KOMPETENCE 

Jednotlivá utkání rozhodují dva rozhodčí z jednoho oddílu. Začínají pískat vždy hosté. 

V případě, že některé družstvo disponuje rozhodčími s platnou licencí a soupeř nemá 

licencovaného rozhodčího, můžou rozhodovat celé utkání tito rozhodčí s platnou licencí. 

Pouze Řídící orgán soutěže je oprávněn z vlastního popudu na vybraná utkání delegovat 

rozhodčí (s platnou licencí). Vedoucí, nebo rozhodčí s platnou licencí) z obou družstev mohou 

provést kontrolu totožnosti hráčů, a to ze svého popudu, nebo na žádost některého 

z kapitánů družstev. Tuto kontrolu provedou pouze po zapsání hráčů do zápisu, dle  

předložené soupisky družstva před zahájením utkání. Nelze požadovat a následně provádět 

kontroly totožnosti po skončení a v průběhu rozehraného utkání a tím jej přerušit! 

 
 

3  PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Ruší se všechny předchozí Rozpisy dlouhodobých soutěží VV ONS. 

 

Pro případ vládních, nebo jiných opatření, které omezí sportovní a technické podmínky 

soutěží ONS v takové míře, že nebude možné tyto soutěže řádně zahájit v plánovaném 

termínu, bude mít řídící orgán připravené varianty úpravy TK ve vydaném dodatku 

k soutěžím 2023. 

 

 

VŠE O NOHEJBALOVÉM DĚNÍ, AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY A 

REPORTÁŽE Z REGIONU NAJDETE NA INTERNETOVÝCH   

STRÁNKÁCH WEBU ONS: 

              info@op-kh-ko.wz.cz 
 

      

mailto:info@op-kh-ko.wz.cz

