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1 Obecná ustanovení  

Výkonný výbor Českého nohejbalového svazu podle ustanovení článku 4.5.7 g) a ustanovení článku 4.5.7 f) stanov 
českého nohejbalového svazu vydává tuto směrnici č. 2/2009. 

 

2 Zásady startu zahrani čních hrá čů v sout ěžích řízených ČNS 

1. Hráč, který není ke dni 10.2.2009 členem oddílu, sdruženého v Českém nohejbalovém svazu (dále jen 
ČNS) a zúčastnil se v roce 2008 jako člen národního svazu nohejbalu (footballtennisu), který je sdružen v 
IFTA, nebo jeho nižšího organizačního článku, dlouhodobé soutěže, řízené tímto národním svazem nebo 
jeho nižším organizačním článkem, dále jen zahraniční hráč, může se zúčastnit dlouhodobých soutěží 
řízených výkonným výborem ČNS nebo nižším organizačním článkem ČNS v roce 2009 pouze na základě 
hostování podle ustanovení článku 3.3 Soutěžního řádu ČNS. 

2. Hostování zahraničního hráče začíná jeho připsáním na soupisku družstva oddílu, do kterého zahraniční 
hráč ohlásil hostování. Zahraničního hráče lze připsat na soupisku pouze na základě písemného oznámení 
zahraničního hráče, opatřeného souhlasem jeho mateřského oddílu či jeho národním svazem s hostováním 
v oddílu sdruženém v ČNS. Toto písemné oznámení zahraničního hráče musí být prokazatelně doručeno 
řídícímu orgánu soutěže před připsáním na soupisku družstva oddílu, do kterého zahraniční hráč ohlásil 
hostování. 

3. Na hostování zahraničního hráče se použijí ostatní ustanovení soutěžního řádu ČNS obdobně. 

4. Na neoprávněný start a jiná disciplinární provinění se použijí ustanovení disciplinárního řádu ČNS 
obdobně. 

 
3 Ustanovení záv ěrečná 

 

1. Směrnice nabývá účinnosti dnem 22.března 2009. 

                                                            

                                                                                                             Kamil   K l  e  n  í  k     

                                                                                                                     prezident ČNS,  v.r. 

 


