Zápis z jednání Komise tuzemského rozvoje ČNS
konaného dne 30.11.2015 v Plzni

Účastníci
Členové komise
Omluveni

Martin Maršálek, Vladimír Pavlík, Tomáš Vaňourek
nikdo

Usnášeníschopnost
Jednání se účastní nadpoloviční většina členů komise, orgán je usnášeníschopný.

Program jednání
1

Návrh novelizace Stanov ČNS
Maršálek informoval o předání komisí projednaného vyjádření (viz zápis z jednání 6.11.2015)
k předloženým návrhům novelizovaných stanov na VV ČNS.

2

Anketa Nohejbalista roku ČR
Maršálek informoval o přípravě letošního vyhlášení ankety Nohejbalista roku ČR, které proběhne
stejně jako v minulém roce v rámci nedělní přestávky mezinárodního turnaje mužů Poslední smeč
v Praze. Přesná struktura vyhlášení je projednávána s Komisí propagace ČNS a s pořadatelem
turnaje. Od STK ČNS je požadováno předání statistických podkladů z dlouhodobé soutěže.

3

Aktualizace Rozpisu dlouhodobých soutěží – míč
Komise bere na vědomí informaci VV ČNS, že viceprezident jednal s výrobcem míčů Gala o
vyjasnění hodnot rozpisem stanovené hmotnosti a tlaku pro nahuštění míče, které právě vychází
z doporučení výrobce. Z vysvětlení vyplývá potvrzení názoru komise, že výrobce při přechodech na
jiný typ míče (z jiných materiálů, s jinými vlastnostmi) neprováděl srovnávací měření a doporučené
hodnoty jen kopíroval (stejné hodnoty nalezneme již v SŘ z roku 1997).
Komise bere na vědomí vydaný dodatek RDS, kde došlo k redukci stanoveného tlaku o 5 kPa.
Komise dále upozorňuje, že RDS sice pro soutěže mladších žáků stanovuje nový (lehčí) typ míče
Gala BN 5036 Light, ale už neuvádí hodnoty hmotnosti a tlaku. Může tak v praxi docházet k tomu,
že tento míč je huštěn na hodnoty, stanovené RDS pro typy BN 5012 a 5022. Což pak ale smazává
požadovaný rozdíl mezi různými typy míče. Komise proto doporučuje provést srovnávací měření
(buď přímo výrobcem, nebo orgánem ČNS) a stanovit hodnoty pro uvedení do RDS formou
vydaného dodatku. Pokud by k tomuto měření došlo, bylo by vhodné rovnou porovnat i další typy
míčů.

4

Aktualizace Rozpisu dlouhodobých soutěží – moderování utkání
Komise konstatuje, že současné znění RDS v oblasti moderování extraligového utkání je
nedokonalé. V některých utkáních moderátor splní požadované minimum pouze na začátku celého
utkání a poté zůstává celý průběh utkání nemoderován. Také je nutné reagovat na zrušení povinnosti
jmenovek na úboru hráčů. Dále je vhodné představit divákům i jména rozhodčích utkání.
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Komise proto navrhuje upravit stávající znění bodu 2.1.b RDS takto:
Domácí družstvo je ve všech utkáních povinno zajistit ozvučení areálu a moderování utkání po celou
dobu jeho trvání. Moderátor musí minimálně vždy na začátku utkání představit obě družstva, trenéry
obou družstev, všechny rozhodčí utkání, dále uvést, jaký dopad do vývoje soutěže má budoucí
výsledek utkání. Během každého dílčího zápasu pak musí představit všechny jednotlivé hráče, kteří
se zápasu zúčastní.
5

Aktualizace Rozpisu dlouhodobých soutěží – úbor hráčů
Komise vzala na vědomí změnu Rozpisu dlouhodobých soutěží v bodě 2.1.c, která se týká zrušení
povinnosti jmenovek na úboru hráčů. Z tohoto důvodu stahuje svůj návrh na úpravu znění tohoto
bodu. Komise dále konstatovala, že (viz minulý zápis komise) je nutné dořešit upřesnění znění
Pravidel v oblasti jednotnosti reklamních ploch na hráčském úboru.

6

Publikace o nohejbalu na trampských osadách
Maršálek informoval o vydání a probíhajícím prodeji 1. dílu knižní řady, která mapuje nohejbal na
trampských osadách. Publikace byla vydána nákladem 2.500 ks nakladatelstvím Mladá fronta a po
cca 6 měsících od vydání je prodáno téměř 50% nákladu. Dále je připravován a s nakladatelem
předběžně dojednáno vydání 2. dílu s předpokládaným termínem vydání na podzim příštího roku.

7

Vzdělávací akce trenérů licence C a D
Pavlík informoval o již proběhlých vzdělávacích akcích trenérů (vzdělávací akce rozhodčích byly
převedeny rozhodnutím VV do gesce Komise rozhodčích ČNS). V letošním roce byly uskutečněny
tyto akce: 28.2.2015 doškolení trenérů C a D (Praha), 28.2. - 1.3.2015 školení trenérů C (Praha).
Dále komise plánuje v letošním roce zorganizovat tyto akce: 12.12.2015 doškolení trenérů C a D
(Praha), leden 2016 doškolení C + školení D (Karlovy Vary), únor nebo březen školení C +
doškolení C + D (Praha).

8

Vzdělávací akce trenérů licence B
Pavlík informoval o stavu vzdělávacích akcích trenérů nové licence B. Je připravována metodika pro
organizaci speciální části školení. Všeobecnou část zájemci získají v rámci tělovýchovných VŠ
v Praze a Brně.

9

Tréninková střediska mládeže
Komise obdržela návrh VV na vytvoření tréninkových center nohejbalu. Komise bere předložený
materiál na vědomí a projednání připomínek překládá na příští jednání.

10 Problematika mužských soutěží
Komise se na jednání zabývala i návrhy úprav mužských ligových soutěží, který obdržela od VV
ČNS jako podklad pro seminář extraligových a prvoligových oddílů.
Stanovisko komise je zapracováno v příloze tohoto zápisu.
Zapsal: Martin Maršálek v.r.

Ověřil: členové komise
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