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Dotčené body, předmět změny

1.1 b) Pro rok 2019 není vypsáno 49. Mistrovství ČR dvojic – muži
1.6.1 Zahájení jednotlivců v kategorii Muži, Dorost, Ženy a U15 je v 08:30
4.2.d) doplněno - 2 sestavy družstev dle rozhodnutí ČNS – divoká karta

Rozpis jednorázových soutěží VV ČNS 2019

1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
1.1

PŮSOBNOST ROZPISU
Rozpis jednorázových soutěží (dále jen „Rozpis“) je platný pro jednorázové soutěže řízené
Výkonným výborem (dále jen „VV“) Českého nohejbalového svazu (dále jen „ČNS“).
Jedná se o tyto soutěže:
a) 51. Mistrovství ČR trojic – muži
b) 26. Mistrovství ČR jednotlivců – muži
c) 21. Mistrovství ČR jednotlivců – dorostenci
d) 45. Mistrovství ČR trojic a dvojic – dorostenci
e) 25. Mistrovství ČR trojic a dvojic – starší žáci
f) 18. Mistrovství ČR jednotlivců – starší žáci
g) 12. Mistrovství ČR trojic a dvojic – mladší žáci
h) 27. Mistrovství ČR trojic a dvojic – ženy
i) 18. Mistrovství ČR jednotlivci – ženy
j) 11. Mistrovství ČR jednotlivci – mladší žáci
k) 1. Mistrovství ČR trojic – veteráni
l) 1. Mistrovství ČR dvojic – veteráni

1.2

NADŘÍZENÉ A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Stanovy ČNS vč. dodatků (dále jen „Stanovy“)
Soutěžní řád ČNS vč. dodatků (dále jen „SŘ“)
Pravidla nohejbalu vč. dodatků (dále jen „Pravidla“)
Disciplinární řád ČNS vč. dodatků (dále jen „DŘ“)
Rozlosování dlouhodobých soutěží (dále jen „Rozlosování“)
Termínový kalendář ČNS

1.2.1 Upřesnění Pravidel
a) Článek 1.2.3 Pravidel – Volný herní prostor
Utkání je možné sehrát v hale či tělocvičně, ve které do minimálního herního prostoru
zasahuje stavební prvek nebo část vybavení či zařízení haly, které samo o sobě ve spojení
s dispozicí haly je schopno ovlivnit regulérnost hry jen s velmi malou pravděpodobností.
Jedná se pouze o zařízení, které je pevně přimontováno přímo k opláštění haly (např.
basketbalové koše, balkóny, žebřiny, upínací zařízení sloupků apod.).
b) Článek 3.3 – Set
Rozhodující set se hraje od stavu 5:5.
c) Článek 3.4 – Zápas
Zápas se hraje na dva vítězné sety, pokud není v rámci Propozic schváleno jinak.
Vítěz získává 2 body, poražený 0 bodů. V případě remízy získávají oba soupeři 1
tabulkový bod. Za kontumaci, nebo skreč se viníkovi odečítá 1 bod.
d) Článek 9.2 – Povinnost obou rozhodčích
Řídí utkání v jednotném úboru, jehož typ a vzhled stanoví řídící orgán soutěže. V
případě nepříznivého počasí mohou použít bundu či svetr.
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1.2.2 Upřesnění SŘ
a) Článek 2.1.1 – Delegace rozhodčích
Delegaci rozhodčích provádí Komise rozhodčích ČNS
b) Článek 2.2.2. – Povinnosti prvého rozhodčího
Pro hráče mladší 15-ti let - viz Pravidla článek 9.3.1. b)
c) Článek 4.1.3 - Účast hráčů na Mistrovství ČR
Nominovaný hráč musí být v době Mistrovství ČR na soupisce družstva pro dlouhodobou
soutěž, za které je nominován (v případě, že se Mistrovství ČR koná po skončení
dlouhodobých soutěží, pak je platná soupiska k poslednímu kolu soutěže).
d) Článek 4.2.b) – Prezentace
Prezentace účastníka v určenou dobu v minimálním počtu jeden (jednotlivci), dva
(dvojice), tři (trojice) s řádně vyplněnou elektronickou soupiskou pořízenou z registru ČNS
v listinné podobě a příslušnými podpisy včetně uhrazených hráčských poplatků ve výši dle
platné Směrnice o hospodaření a jejich příloh.
1.3

ZÁPIS O UTKÁNÍ
Zápis o utkání musí obsahovat jména hráčů (e), označení kapitána, jméno trenéra, který je uveden
na soupisce. V kategorii mladšího a staršího žactva lze zapsat jako trenéra i nelicencovanou
(doprovodnou) osobu.

1.4

ŘÍDÍCÍ ORGÁN SOUTĚŽE
Řídícím orgánem soutěží pořádaných VV ČNS je Sportovně-technická komise ČNS, jejíž
delegovaný zástupce je osobně přítomen v místě soutěže, celou soutěž řídí a rozhoduje na místě i
o případných námitkách. Pro účely přesného popisu soutěže vydává Propozice soutěže.
Zástupce řídicího orgánu má za povinnost před zahájením soutěže překontrolovat přítomnost
pořadatelské služby a zaznamenat ji do zprávy o průběhu soutěže v rozsahu jméno, příjmení členů
pořadatelské služby. Delegaci rozhodčích na jednotlivé zápasy řídí hlavní rozhodčí delegovaný
komisí rozhodčích.

1.5

POŘADATEL
VV ČNS zmocněný subjekt k uspořádání příslušné soutěže. Rozhoduje o všech záležitostech, které
nejsou vyhrazeny předpisy ČNS některému orgánu ČNS. Pořadatel je povinem ve lhůtě nejméně
3 týdny před konáním soutěže předat veškeré podklady pro vydání propozic STK-ČNS.

1.6

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Řídící orgán si vyhrazuje právo změnu časového harmonogramu v odůvodněných případech
(zejména po dohodě s pořadatelem Mistrovství ČR), tato změna bude oznámena účastníkům
formou zaslání Propozic příslušného Mistrovství ČR.

1.6.1 Prezentace a zahájení
Prezentace jednotlivců v kategorii Muži, Ženy, Dorost a U15 je stanovena do 8:00 a zahájení v
8:30 hod.
Prezentace ostatních kategorií je stanovena do 8:30 a zahájení v 9:00 hod.
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1.7

HRACÍ SYSTÉM
a) Pro uspořádání MČR pro konkrétní kategorii a disciplínu je vyžadován minimální počet
12 přihlášených sestav z minimálně 4 oddílů
b) systém bude určen řídícím orgánem dle počtu přihlášených
c) nasazení účastníků do skupin provede řídící orgán soutěže
d) Složení skupin s výjimkou nasazených míst se provede losováním. V případě, že ve
skupině je více družstev ze stejného oddílu, hrají se tato vzájemné utkání v rámci
skupiny jako první.
e) Nasazení do systému play-off je popsáno podle přílohy č. 12 a až 12 c
f) Příklady hracích systému v následujícím článku 1.7.1-3

1.7.1 Hrací systém pro 16 sestav
a) Základní část turnaje se hraje skupinovým systémem, každá sestava jeden zápas
s každou, ve 4 skupinách se 4 účastníky.
b) Dvě (u mládeže a žen až čtyři) nejlepší sestavy z každé skupiny postupují do čtvrtfinále
(resp.více členného play-off).
c) Vítězové ze čtvrtfinále postupují do semifinále.
d) Vítězové ze semifinále postupují do finále. Poražení ze semifinále postupují do souboje o
3. místo.
1.7.2 Hrací systém pro 20 sestav
a) Základní část turnaje se hraje skupinovým systémem, každá sestava jeden zápas s
každou, ve 4 skupinách s 5 účastníky.
b) Dvě (u mládeže a žen až čtyři) nejlepší sestavy z každé skupiny postupují do čtvrtfinále
(resp.více členného play-off).
c) Vítězové ze čtvrtfinále postupují do semifinále.
d) Vítězové ze semifinále postupují do finále. Poražení ze semifinále postupují do souboje o
3. místo.
1.7.3 Hrací systém pro 32 sestav
a) Základní část turnaje se hraje skupinovým systémem, každá sestava jeden zápas
s každou, v 8 skupinách se 4 účastníky.
b) Dvě nejlepší sestavy z každé skupiny postupují do osmifinále, hraného vyřazovacím
systémem na jeden zápas.
c) Vítězové z osmifinále postupují do čtvrtfinále.
d) Vítězové ze čtvrtfinále postupují do semifinále.
e) Vítězové ze semifinále postupují do finále. Poražení ze semifinále postupují do souboje o
3. místo.
1.8

OSTATNÍ

1.8.1 Náklady
Družstva mužů, žen a veteránů startují na vlastní náklady, družstvům dorostu a žáků hradí náklady
ČNS v souladu s ustanoveními Směrnice pro hospodaření, s výjimkou družstev (oddílů),
které nejsou členy ČUS. Náklady na rozhodčí hradí ČNS – vyplácí pořadatel. Vyúčtování bude
provedeno na základě předložených podkladů ve stanoveném termínu.
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1.8.2 Propagace
Pořadatel je povinen zajistit propagaci obchodních partnerů ČNS na základě stanovených
podmínek ČNS pro příslušnou soutěž. Dodání nápisu, loga či jiné reklamy zajistí ČNS,
umístění zajistí pořadatel, výběr přesného místa provede pořadatel po dohodě s ČNS. ČNS je
povinen uhradit pořadateli stanovenou úhradu, pokud taková bude dohodnuta. Rozsah propagace,
její zajištění a vypořádání bude upřesněno v Dohodě o zabezpečení MČR uzavřené mezi ČNS a
pořadatelem před konáním každé jednotlivé akce.
1.8.3 Ostatní
Během soutěže mohou být mezi jednotlivé zápasy vloženy sportovně-kulturní prvky (exhibice,
divácká soutěž, individuální ocenění, tombola apod.). Jejich počet a maximální délka trvání
musí být uvedeny v propozicích soutěže.
Účastníci Mistrovství ČR umístění na 1. - 3. místě všech kategorií jsou povinni se zúčastnit
vyhlášení vítězů, a to v jednotném sportovním úboru.
1.8.4 Pokuty a sankce
Všechny pokuty jsou zasílány na účet Českého nohejbalového svazu. Jejich případné
přerozdělení a rozeslání na účty oprávněných provede ČNS.
Povinnost
SŘ 4.2.1. a) přihláška (porušení termínu a
obsahu)
SŘ 4.2.1. b) nedostavení se k prezentaci /
prezentace v počtu nižším než minimálním
(vč. neúčasti povinného družstva),
nenahlášení sestavy při prezentaci
SŘ 4.2.1. b) nedostavení se k prezentaci po
předchozí omluvě prokazatelně doručené
řídícímu orgánu nejpozději 24h před
stanoveným začátkem soutěže
Neúčast na vyhlášení vítězů, nejednotný
úbor na vyhlášení vítězů

Sankce pro všechny
Nepřipuštění k účasti

Muži

Ostatní
---

---

Nepřipuštění k účasti

3.000 Kč

2.000 Kč

Nepřipuštění k účasti

1.000 Kč

500 Kč

---

2.000 Kč

1.000 Kč

2 MISTROVSTVÍ ČR ŽÁKŮ (U12 + U15)
Mistrovství je organizováno samostatně pro kategorii mladší žáci (U12) a samostatně pro kategorii
starší žáci (U15).
2.1

UPŘESNĚNÍ PRAVIDEL
Článek 7.2.1 Při jedné akci dvojic či trojic může míč dopadnout na zem nejvýše třikrát.

2.2

STARTOVNÉ
Startovné se nehradí.
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2.3

PŘIHLÁŠKY

2.3.1 Jednotlivci
Přihlášky zasílají zájemci o účast ze všech soutěží.
2.3.2

Dvojice a trojice
a) Přihlášky zasílají mimo kvalifikovaných účastníků i další družstva v pořadí krajských
přeborů za účelem doplnění účastníků pro případ, kdy se nenaplní kapacita MČR.
b) V případě, že se v termínu nepřihlásí všichni účastníci, kteří si účast vybojovali, bude účast
nabídnuta dalším účastníkům, kteří zaslali přihlášku ve stanoveném termínu, případně
dalším družstvům přihlášeným po termínu. V takovém případě rozhoduje
umístění v krajském přeboru, datum přijetí přihlášky, příp. los. O přijetí účastníků
rozhoduje řídící orgán soutěže.

2.3.3 Pořadatel
Pořadatel ve své přihlášce uvede pro jaký maximální počet účastníků je schopen MČR
uspořádat.
Počet účastníků MČR bude důležitým kritériem pro vybrání pořadatele MČR.
Minimální počet účastníků je 16.
2.4

KVALIFIKACE

2.4.1

Dvojice, trojice
a) z každého kraje postupuje přímo vítěz
b) jedno družstvo pořádajícího oddílu
c) další účastníci do naplnění kapacity MČR dle rozhodnutí řídícího orgánu (viz: 2.3.2)
d) v případě, že pořadatel uspořádá MČR pro 20 účastníků, náleží mu 1 divoká karta pro
účast, pro 24 účastníků 2 divoké karty, pro 32 účastníků pak 3 divoké karty.

2.4.2

Jednotlivci
Kvalifikační turnaj se nepořádá, z každého oddílu se může přihlásit max. šest účastníků.

2.5

HRACÍ SYSTÉM

2.5.1 Jednotlivci, Dvojice, Trojice
a) Systém postupu ze skupin bude určen řídícím orgánem
b) Nasazení účastníků provede řídící orgán soutěže na místě, či v týdnu před MČR.
c) Při účasti více sestav jednoho oddílu je každá jeho sestava vylosována do jiné skupiny.
V případě, že to systém MČR neumožní, jsou utkání sestav z jednoho oddílu hrána vždy jako
první utkání ve skupině.
2.6

MÍČE
Pro kategorii mladšího žactva (U12) musí být používány odlehčené míče GALA typ BN5032S
Light.

3 MISTROVSTVÍ ČR DOROSTENCŮ
3.1

STARTOVNÉ
Startovné se nehradí.
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3.2

PŘIHLÁŠKY

3.2.1 Jednotlivci
Přihlášky zasílají zájemci o účast ze všech soutěží
3.2.2

Dvojice a trojice
Přihlášky zasílají mimo kvalifikovaných účastníků i další družstva v pořadí krajských
přeborů za účelem doplnění účastníků pro případ, kdy se nenaplní kapacita MČR.
V případě, že se v termínu nepřihlásí všichni účastníci, kteří si účast vybojovali, bude účast
nabídnuta dalším účastníkům, kteří zaslali přihlášku ve stanoveném termínu, případně dalším
družstvům přihlášeným po termínu. V takovém případě rozhoduje umístění v krajském přeboru,
datum přijetí přihlášky, příp. los. O přijetí účastníků rozhoduje řídící orgán soutěže.

3.2.3 Pořadatel MČR
Pořadatel ve své přihlášce uvede pro jaký maximální počet účastníků je schopen MČR
uspořádat. Počet účastníků MČR bude důležitým kritériem pro vybrání pořadatele MČR.
Minimální počet účastníků je 16.
3.3

KVALIFIKACE

3.3.1 Dvojice, trojice
a) vítěz každého krajského přeboru dorostu, pod který spadá družstvo účastnící se BDL
b) další družstva z krajů, ve kterých se BDL účastní více družstev - dle počtu družstev účastnících se
BDL a dle umístění v krajském přeboru dorostu (2 družstva v BDL, tedy první dva účastníci dle
pořadí KP, 3 družstva v BDL – první tři v KP, atd.)
c) jedno družstvo pořádajícího oddílu
d) vítězové krajských přeborů dorostu, v kterém se žádný oddíl neúčastní BDL - dle pořadí v datu
přihlášek (do naplnění kapacity MČR)
e) další přihlášení účastníci do naplnění kapacity MČR (dle 3.2.2)
f) v případě, že pořadatel uspořádá MČR pro 20 účastníků, náleží mu 1 divoká karta pro účast,
pro 24 účastníků 2 divoké karty, pro 32 účastníků pak 3 divoké karty.
3.3.2

Jednotlivci
Kvalifikační turnaj se nepořádá, z každého oddílu se může přihlásit max. šest účastníků.

3.4

HRACÍ SYSTÉM

3.4.1 Jednotlivci, Dvojice, Trojice
a) Systém postupu ze skupin bude určen řídícím orgánem
b) Nasazení účastníků provede řídící orgán soutěže na místě, či v týdnu před MČR. Bude
přihlédnuto k pořadí v BDL po polovině soutěže.
c) Při účasti více sestav jednoho oddílu je každá jeho sestava vylosována do jiné skupiny.
V případě, že to systém MČR neumožní, jsou utkání sestav z jednoho oddílu hrána vždy jako
první utkání ve skupině.
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4 MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ
4.1

STARTOVNÉ
Startovné je splatné při prezentaci MČR. Pořadatel MČR použije úhradu startovného
k vyúčtování rozhodčích a rozdíl bude zúčtován následně s hospodářem ČNS.
Startovné se hradí takto:
- Jednotlivci 200 Kč za každého hráče
- Dvojice 300 Kč za každou sestavu
- Trojice 400 Kč za každou sestavu

4.2

KVALIFIKACE
a) kvalifikace se nepořádá, oddíly extraligy mají povinnost zúčastnit se každého MČR min.
jednou sestavou
b) u jednotlivců z každého oddílu se mohou přihlásit max. čtyři účastníci
c) dle propozic bude řídícím orgánem potvrzena účast přihlášeným v tomto pořadí:
- 8 sestav družstev Extraligy mužů (dle pořadí Extraligy mužů soutěžního ročníku
2018)
- další 4 sestavy družstev Extraligy mužů (dle pořadí Extraligy mužů soutěžního
ročníku 2018).
- 2 sestavy družstev účastníků nohejbalových soutěží ČNS (řízených VV nebo KNS)
dle rozhodnutí pořadatele – divoká karta
- 2 sestavy družstev 1. ligy mužů (dle pořadí 1. ligy mužů soutěžního ročníku 2018).
d) V případě, že to umožní propozice pak navrhnout
- až 2 sestavy družstev dle rozhodnutí ČNS – divoká karta
- až 2 sestavy družstev 2. ligy mužů (dle pořadí ve skupinách 2. ligy mužů soutěžního
ročníku 2018)
- až 4 sestavy družstev Extraligy mužů (dle pořadí Extraligy mužů soutěžního
ročníku 2018)
- až 2 sestavy družstev 1. ligy mužů (dle pořadí 1. ligy mužů soutěžního ročníku
2018)
- další max. 2 sestavy 2. ligy mužů (2. ligy mužů soutěžního ročníku 2018)
- další max. 2 sestavy družstev účastníků nohejbalových soutěží ČNS (řízených KNS)
dle rozhodnutí pořadatelem
- další sestavy Extraligy, 1. ligy, 2. ligy (dle pořadí soutěžního ročníku 2018)
e) Naplnění počtu sestav příslušejících pro danou soutěž v bodech c a d, se vždy provede
dle následujícího postupu (klíče):
- v prvním pořadí sestavy A přihlášených družstev, sestupně dle pořadí družstev v
soutěžním ročníku 2018
- v druhém (dalším) pořadí sestavy B (C,… atd.) družstev, sestupně dle pořadí
družstev v soutěžním ročníku 2018
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4.3

HRACÍ SYSTÉM
Nasazení účastníků do skupin provede řídící orgán soutěže dle těchto měřítek:
1) pořadí v Extralize 2018 sestavy A - body za umístění od 1. do 8. místa - 12, 11, 10, 9, 8, 7,
6, 5
sestavy B - 50% bodů dosažených pro sestavy A
2) pořadí v 1. lize 2018 sestavy A - body za umístění od 1. do 4. místa - 4, 3, 2,1
sestavy B - 50% bodů dosažených pro sestavy A
3) - pořadí dle MČR 2018 (hodnotí se samostatně dle disciplín)
od 1. do 4. místa pro sestavy A - 18, 17, 16, 15 body za umístění
za 5. -8. místo 8 bodů, v případě umístění více sestav na MČR 2018 na bodovaných místech
získávají příslušné body přihlášené sestavy v pořadí A, B, C …
pro nasazení do skupin se použije součet všech dosažených bodů za každou sestavu rozhodující je maximální počet bodů, při rovnosti dosažených bodů rozhodne pořadí v
Extralize nebo v 1. lize, příp. pořadí na MČR 2018 dle disciplín
4) desetinná čísla se zaokrouhlují na celá čísla směrem nahoru

5 MISTROVSTVÍ ČR ŽEN
5.1

STARTOVNÉ
Startovné je splatné při prezentaci MČR. Pořadatel MČR použije úhradu startovného
k vyúčtování rozhodčích a rozdíl bude zúčtován následně s hospodářem ČNS.
Startovné se hradí takto:
- Jednotlivci 200 Kč/sestavu
- Dvojice 300 Kč/sestavu
- Trojice 400 Kč/sestavu

5.2

PŘIHLÁŠKY
Přihlášky zasílají zájemci o účast ze všech soutěží.

5.3

KVALIFIKACE
Kvalifikace se nepořádá, o počtu účastníků rozhodne řídící orgán

5.4

HRACÍ SYSTÉM
Systém postupu ze skupin bude určen řídícím orgánem

6 MISTROVSTVÍ ČR VETERÁNŮ
6.1

STARTOVNÉ
Startovné je splatné při prezentaci MČR. Pořadatel MČR použije úhradu startovného
k vyúčtování rozhodčích a rozdíl bude zúčtován následně s hospodářem ČNS.
Startovné se hradí takto:
- Dvojice 300 Kč/sestavu
- Trojice 400 Kč/sestavu

6.2

PŘIHLÁŠKY
Přihlášky zasílají zájemci o účast ze všech soutěží.
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6.3

KVALIFIKACE
Kvalifikace se nepořádá, o počtu účastníků rozhodne řídící orgán

6.4

HRACÍ SYSTÉM
Systém postupu ze skupin bude určen řídícím orgánem

7 PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ruší se všechny předchozí Rozpisy jednorázových soutěží VV ČNS, včetně všech změn a
doplňků.
Tento dokument je platný dnem 5.4.2019
V Praze dne 5.4.2019
Kamil Kleník v. r.
Prezident ČNS
1
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8 PŘÍLOHY
Přílohy jsou k dispozici elektronicky na internetových stránkách www.nohejbal.org (sekce
Dokumenty – odkaz Soutěže) nebo na vyžádání na sekretariátu ČNS.
a) Příloha 12a, 12b, 12c – Nasazení do skupin a play-off
b) Příloha 1 - Formulář přihlášky do soutěže
c) Příloha 15 – Zápis o utkání
d) Příloha 17 - Formulář přihlášky do soutěže s divokou kartou

Oficiální partneři Českého nohejbalového svazu:

Hlavní partner I.ligy dorostu, partner reprezentace České republiky

Hlavní partner MČR žáků, partner reprezentace České republiky

1
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