Reorganizace soutěží ČNS

REORGANIZACE SOUTĚŽÍ ČNS
1.

Předkladatel dokumentu
Komise tuzemského rozvoje ČNS (zpracovatelé Martin Maršálek a Antonín Stehlík).

2.

Působnost dokumentu
Dokument upravuje oblast především mužských dlouhodobých a jednorázových soutěží VV
ČNS. Dopady má i do ostatních soutěží ČNS (KNS, ONS).

3.

Účinnost dokumentu
Na soutěžní ročník 2018, po schválení VV ČNS konečné verze dokumentu (celého, nebo jeho
některých částí) a zapracování jeho závěrů do rozpisů soutěží koncem roku 2017.

4.

Obsah dokumentu
Dokument obsahuje tyto základní části:
a) důvody reorganizace soutěží mužů
b) závěry z analýzy stavu nohejbalového hnutí
c) návrh řešení
d) přílohy.

5.

Důvody reorganizace soutěží mužů

5.1.

Důvody personální

5.1.1. Snižující se počet hráčů
Vzhledem ke snižujícímu se počtu hráčů, a to i v mládežnických soutěžích, má dnes řada
družstev z mužských ligových soutěží problém zajistit dostatečný počet hráčů s odpovídající
kvalitou. Doplňování z nižších mužských nebo dorosteneckých soutěží dle názoru komise není
v dostatečné míře. Navíc během posledních několika let se výrazně snížil celkový počet
družstev ve svazových krajských mužských soutěžích, počet krajských soutěží. Také poklesl
zájem o účast ve 2. lize mužů.
V některých krajích krajská soutěž už neexistuje, nebo jen neoficiálního charakteru. V jiných
existuje jen proto, že došlo k podpůrným opatřením, např. ke snížení stanoveného
minimálního počtu hráčů pro utkání.
V době poklesu členské základny i počtu činovníků v řídících orgánech ČNS (a je předpoklad,
že tento trend není konce) je zachování počtu 32 družstev v ligových soutěžích, prakticky
velmi málo odlišných, změněné situaci neodpovídající.
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5.1.2. Malé rozdíly v atraktivitě jednotlivých ligových soutěží
Komise vnímá snahu o větší rozdíly v atraktivitě jednotlivých ligových soutěží, která má své
opodstatnění. Je odrazem dnešního stavu, ale rozhodně ne důstojné sportu s takovou tradicí,
když oddíl extraligy nebo 1. ligy mužů musí přemlouvat hráče, aby takovou soutěž hrál. A
který raději hraje nižší soutěž, než by se ucházel o (nejistou) pozici ve vyšší soutěži.

5.2.

Důvody marketingové

5.2.1. Omezení daná charakterem soutěží
Současné ligové soutěže nejsou díky několika faktorům atraktivní z hlediska diváckého a tím i
mediálního a sponzorského. Prvním je termínová listina soutěží a venkovní charakter soutěží.
Tato kombinace dává omezené možnosti. Nohejbalové soutěže, včetně ligových, jsou hrány ve
venkovních areálech, kde diváci i hráči jsou vystaveni všem rozmarům počasí. Stejné platí pro
přítomnost médií, včetně televizních. I proto řada kolektivních míčových sportů své vyšší
nebo dokonce většinu soutěží nasměrovala do halových prostor, které jsou vlídnější k hráčům,
divákům i médiím.
Výrazně lepší situace je u halových jednorázových soutěží (započteno je i superfinále
extraligy mužů a 1. ligy žen) VV ČNS, které jsou s výjimkou mezinárodních akcí nosným
produktem pro média.
5.2.2. Charakter a odlišnost utkání
Druhým faktorem je délka utkání nohejbalových ligových soutěží, přesahující soutěžní utkání
ostatních kolektivních míčových sportů. Stejné platí o herních prodlevách. Třetím faktorem je
právě větší rozdílnost nohejbalových soutěží od ostatních kolektivních míčových sportů. Patří
sem zejména odlišný charakter utkání (v nohejbalu jako soustava dílčích zápasů jednotlivých
sestav) nejmenší počet účastníků jednotlivých soutěží, nejmenší počet hráčů v družstvu.
I zde je lepší situace v jednorázových soutěžích (halových i venkovních) VV ČNS, které mají
pro média přehlednější vyvrcholení.
5.2.3. Obecné vnímání nohejbalu
Brzdou divácké, mediální a sponzorské atraktivity nohejbalu je i jeho dosavadní vnímání
veřejností a některými institucemi. Nohejbal je často považován za především rekreační či
doplňkový sport s lokálním charakterem, bez většího mezinárodního přesahu.
5.2.4. Důvody ostatní
K ostatním důvodům menší atraktivity některých nohejbalových ligových soutěží patří např.
menší vyrovnanost soutěží a zejména dlouhodobá dominance některého z účastnických
družstev.

5.3.

Důvody termínové

5.3.1. Termínové kolize v rámci nohejbalu
Tuzemské nohejbalové soutěže se až na výjimky (některé jednorázové soutěže, některá utkání
dlouhodobých soutěží – zejména při nepřízni počasí) hrají ve venkovním prostředí, kterému
odpovídá hrací cyklus jaro-podzim. Ligové soutěže jsou rozloženy do doby cca 4,5 měsíce
(38%) v kalendářním roce.
Hracím dnem cca 80% všech nohejbalových soutěží je pouze jediný hrací den (sobota). Tento
jev přináší nohejbalu menší či větší problémy, patří sem zejména omezený počet rozhodčích,
jejich velká potřeba v jediném hracím dni a naopak malá možnost jejich využití v jiném
hracím dni (neděle). Též termínová kolize jak atraktivních utkání dvou nejvyšších soutěží
(divák si musí vybrat), tak i kolize s nižšími soutěžemi, kde je největší divácký potenciál
utkání ligových soutěží.
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5.3.2. Termínové kolize s ostatními sporty a aktivitami
Venkovní nohejbalové soutěže sice ve zmíněném hracím cyklu nekolidují s utkáními ostatních
kolektivních míčových sportů, s výjimkou fotbalu, který je však hlavním konkurentem
nohejbalu. Dalším problémem v amatérském nohejbalu je, že soutěže jsou hrány v období, kdy
oproti zimnímu období existuje větší nabídka jiných aktivit (chaty, výlety, jiné venkovní
sporty a aktivity, dovolené apod.).

5.4.

Jednorázové soutěže
U jednorázových soutěží byl dlouho hledán optimální model. Z důvodů neúčasti některých
vítězů krajských kvalifikačních přeborů (byly však v té době hrány na odlišná trojdopadová
pravidla) se přešlo na model s republikovými kvalifikacemi, který ale také nenaplnil
očekávání. Současný model také není optimální. Prakticky se vytratil jeden z cílů
jednorázových soutěží, možnost prolnutí ligových a neligových hráčů.

6.

Závěry z analýzy stavu nohejbalového hnutí

6.1.

Popis analýzy
Komise navázala na předchozí etapy analýzy stavu nohejbalového hnutí v ČR provedla šetření
v rámci 6. etapy. Ta se mj. zabývala nezodpovězenými základními koncepčními otázkami
nohejbalu a návaznostmi tuzemského nohejbalového hnutí na mezinárodní hnutí. Tj. například
zda nohejbal se má rozvíjet jako výkonnostní či naopak pouze masový (doplňkový) sport, zda
se má rozvíjet jako individuální či naopak jako kolektivní sport, zda se má rozvíjet jako
venkovní, či naopak halový sport. Nebo zda dále pokračovat v kompromisní cestě uspokojení
všech názorových proudů v hnutí, která však nevyhnutelně přináší větší nároky na personální a
ekonomické zajištění a zároveň i větší názorové střety. Teprve po znalosti těchto odpovědí lze
vystavět vhodný dlouhodobě udržitelný soutěžní systém.
Analýza probíhala dotazníkovým šetřením. Dotazníky byly rozeslány na všechny vedoucí
družstev dlouhodobých soutěží ČNS (KNS, ONS) dospělých od okresních přeborů po nejvyšší
soutěž. A to buď přímo, nebo prostřednictvím činovníků KNS nebo ONS (pouze tam, kde
KNS či ONS nemá své internetové stránky s adresáři). V ČNS má v roce 2017 zavedenu
registrační kartu celkem 4.653 členů, z toho 58% (cca 2.700) je uvedeno v soutěžích s
elektronickou soupiskou.
Komise obdržela zpět zatím celkem 94 dotazníků, což reprezentuje vzorek 2% v ČNS
registrovaných členů (3,5% v soutěžích s elektronickou soupiskou). Vzhledem k vysokému
poměru trenérů, vedoucích či jiných činovníků (hrajících i nehrajících), kteří zaslali dotazník
zpět, je zřejmé, že odpovídaly hlavně osoby, na jejichž ochotě a aktivitě je současný nohejbal
postaven. Komise však očekávala větší počet obdržených dotazníků.

6.2.

Základní závěry z analýzy

6.2.1. Charakter nohejbalu
Charakterově je v současnosti nohejbal vnímán respondenty jako převážně kolektivní sport
družstev s vyváženými složkami rekreačního, výkonnostního a vrcholového charakteru a
soutěžemi podobnými soutěžím ostatních míčových sportů. U pohledu na budoucnost
nohejbalu je znatelný mírný příklon k výkonnostní a vrcholové složce, ale při zachování
specifik nohejbalových soutěží, včetně zachování individuálních soutěží jednotlivců, dvojic,
trojic.
6.2.2. Atraktivita jednotlivých nohejbalových disciplín
Z odpovědí respondentů je zřejmá jasná dominance nejvíce kolektivní disciplíny (trojic) na
úkor ostatních disciplín, zejména u divácké atraktivity
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6.2.3. Druhy tuzemských svazových soutěží
Z odpovědí respondentů se jako preferované se jeví venkovní soutěže oddílových družstev,
hrané v cyklu jaro-podzim, se zkrácením doby trvání o cca 30-60 min u dlouhodobých a cca
120 min u jednorázových soutěží a zkrácením neherních prodlev o cca 50% oproti
současnému stavu
6.2.4. Priority tuzemských svazových dlouhodobých soutěží
Prioritou respondentů kromě samotného uspokojení účastníků je, aby dvě nejvyšší mužské
soutěže byly dostatečně atraktivní pro diváky, média a sponzory. U ženských soutěží vidí
omezený potenciál, daný buď jejich malou členskou základnou nebo menší atraktivitou

6.3.

Další závěry z analýzy
Všechny základní i dílčí závěry z dotazníkového šetření a počty jednotlivých odpovědí jsou
uvedeny v příloze tohoto dokumentu.

7.

Návrh řešení

7.1.

Hlavní cíle reorganizace
Komise vidí jako klíčové tyto cíle:
a) zvýšení divácké atraktivity nohejbalu
b) vytvoření nosného produktu nohejbalu pro zájem médií a sponzorů
c) zvýšení počtu špičkových družstev
d) zvýšení zájmu hráčů o dvě nejvyšší mužské ligové soutěže
e) přiblížení soutěží současnému stavu a počtu základny
f) přiblížení soutěží soutěžím ostatních kolektivních míčových sportů
g) zachování mixu kolektivního a individuálního charakteru nohejbalu
h) zachování či zvětšení provázanosti soutěží VV a KNS ČNS
i) podpora současných soutěží KNS

7.2.

Obecný charakter soutěží
Komise navrhuje z hlediska charakteru navrhuje zachovat charakter nohejbalu jako především
kolektivního sportu oddílových družstev, při zachování individuálních soutěží jednotlivců,
dvojic, trojic.
Zdůvodnění
Vzhledem k historii nohejbalu a v návaznosti na závěry zpracované analýzy není třeba měnit
obecný charakter sportu.

7.3.

Dlouhodobé soutěže – varianta 1 (tuzemská)

7.3.1. Charakter soutěží podle hracího cyklu a hracího dne
Komise navrhuje převedení všech ligových soutěží mužů, žen a dorostenců z hracího cyklu
jaro-podzim na soutěž s hracím cyklem podzim-jaro. Jednotný cyklus je nutný pro koordinaci
postup/sestupů.
Extraliga mužů by začínala v listopadu a končila následující rok v dubnu (tj. cca 5,5 měsíce).
Hracími dny by mohly být oba víkendové dny (sobota nebo neděle), v případě velmi blízkých
soupeřů i pátek večer. Ostatní soutěže by byly hrány v září-říjnu a pokračovaly následující rok
v dubnu-červnu (tj. cca 4,5 měsíce). Hracími dny by odpovídaly současnému modelu, tj.
víkendové dny s preferencí soboty u kategorie mužů vzhledem k možným termínovým
kolizím se soutěžemi mládeže.
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Obdobné platí pro soutěže KNS (s výjimkou KNS Praha). U KNS Praha by šlo o kombinaci
současného stavu (všední den) a víkendového dne (sobota nebo neděle).
Návrh komise plní zejména hlavní cíle 7.1.a-b a 7.1.f reorganizace.
Zdůvodnění
Návrh vychází z osvědčeného vzoru u dalších kolektivních míčových sportů (volejbal,
basketbal, házená), které z důvodu vyšší obecné atraktivity postupně své vyšší soutěže
přesunuly do období, které je méně využíváno pro další, zejména venkovní aktivity. Od
návrhu se očekává vyšší divácká návštěvnost extraligy mužů, vyšší mediální, sponzorská a
společenská atraktivita, a tím i vyšší zájem hráčů v ní působit. Též větší prostor hráčů k jiným
aktivitám (rodina, chata, výlety, jiné sporty) v jarním a letním období.
Extraliga mužů by tedy termínově nekolidovala s žádnými dalšími soutěžemi ČNS, pouze
s některými nesvazovými jednorázovými soutěžemi. Vyřešeny tak jsou i termínové kolize
extraligy mužů a soutěží mládeže. Otázkou je termínová kolize s vrcholnými mezinárodními
šampionáty (MS/ME), která by mohla nastat a také stupeň tréninkového cyklu přípravy
reprezentace na tyto akce. Mezinárodní šampionáty jsou ale hrány jako halové soutěže a
vzhledem k omezenému počtu pořadatelů z ostatních zemí by případný přesun na jiný vhodný
termín nemusel být neřešitelným.
V klidovém a přípravném období by se hráči extraligy mužů mohli účastnit jak jednorázových
soutěží, tak nesvazových akcí (turnaje). Výhodou u dalších soutěží by bylo přesunutí
klíčových závěrečných bojů ze současného počasím nevlídného období (konec září - říjen) na
vlídnější období (konec května - červen).
7.3.2. Charakter soutěží podle místa konání
Komise navrhuje převedení extraligy mužů ze soutěže převážně venkovního charakteru na
soutěž plně halového charakteru. Soutěž by byla hrána pouze v důstojných halách (po
schválení STK ČNS) s odpovídajícím zázemím pro hráče, diváky, VIP a média.
Ostatní soutěže by zůstaly jako soutěže, hrané na venkovních hřištích. Komise ale navrhuje
min. pro 2. ligu mužů zrušit povinnost mít k dispozici halu pro případ nepřízně počasí,
případně umožnit odehrání utkání v hale s odlišnými parametry oproti současným
požadavkům (úprava pravidel). V pozdějších letech (dle zájmu oddílů) by stejným způsobem
jako u extraligy mohl proběhnout i převod 1. ligy mužů.
Návrh komise plní zejména hlavní cíle 7.1.a-b a 7.1.f reorganizace.
Zdůvodnění
Návrh vychází z osvědčeného vzoru u dalších kolektivních míčových sportů (volejbal,
basketbal, házená), které z důvodu vyšší obecné atraktivity postupně své vyšší soutěže
přesunuly do halových prostor, které je stabilnější a přívětivější pro hru, diváky i média.
Atmosféra haly je i bouřlivější. Od návrhu se očekává vyšší divácká návštěvnost extraligy
mužů, vyšší mediální (zejména pro televizní záznamy), sponzorská a společenská atraktivita, a
tím i vyšší zájem hráčů v ní působit.
Komise je přesvědčena, že extraligové družstvo by se (pokud oddíl nemá vlastní kvalitní halu)
mělo jednou za dva týdny i přes konkurenci dalších sportů a aktivit do městské haly dostat.
Zvláště, pokud to bude podpořeno možností sehrát utkání ve velkém rozmezí dne (sobota,
neděle, při dohodě družstev i jiný den) a zkrácením doby trvání utkání (viz některé z dalších
bodů). Tréninkovou přípravu družstvo nemusí absolvovat ve stejné hale, ale např.
v tělocvičně. Zvýšené náklady na používání městské haly (pokud např. nejsou hrazeny v rámci
dotací města) by mohly být vykryty jak ze vstupného, tak z většího sponzorského potenciálu
soutěže, která by dostávala svůj prostor v televizním vysílání.
I v současnosti musí mužské ligové družstvo mít k dispozici halu (byť se nemusí jednat o
důstojnou halu, ale postačí tělocvična) pro případ nepřízně počasí. Současný požadavek na
halu pro případ nepřízně počasí je ale velice limitujícím faktorem pro řadu potenciálních
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zájemců o účast ve 2.lize mužů. Vzhledem k tomu, že přesun do haly je realizován v průměru
u max. 15% utkání (2 utkání v ročníku), dá se věc i vzhledem k úpravám 2. ligy mužů (viz
Počty a členění soutěží) řešit přívětivějším způsobem – např. odehráním v náhradním termínu
ve stanovené lhůtě (jako např. dnes v soutěžích KNS mužů nebo mládeže).
7.3.3. Počty a členění soutěží
Komise navrhuje zachování tří stupňů mužských ligových soutěží – extraliga, 1. liga, 2. liga.
Extraliga a 1. liga mužů by byly hrány v jedné celorepublikové skupině.
U 2. ligy mužů komise navrhuje (v případě zachování) přiblížení 2. ligy a krajských přeborů.
A to formou spojení účastníků těchto soutěží do divizního uspořádání 2. ligy (min. 4
regionálně členěné skupiny). Dále určité úlevy od současného stavu – např. požadavku na halu
pro případ nepřízně počasí (viz Charakter soutěží podle místa konání), nebo snížených nároků
v rozvoji mládeže (snížit plnění na úroveň dnešních soutěží KNS).
V případě, že by o 2. ligu mužů nebyl ze strany potenciálních účastníků (současné oddíly 2.
ligy, oddíly KNS) zájem, byla by 2. liga zrušena bez náhrady (tuto variantu ale komise
nepreferuje).
Řídícím orgánem extraligy a 1. ligy mužů by zůstal VV ČNS. U 2. ligy mužů by řídící
oprávnění mohlo (ale nemuselo) být převedeno na vybrané KNS.
Návrh komise plní zejména hlavní cíle 7.1.d-e a 7.1.f-i reorganizace.
Zdůvodnění
Návrh sleduje vytvoření větších rozdílů jednotlivých soutěží, který by měl zvýšit zájem hráčů
o dvě nejvyšší soutěže. Navíc v současnosti je o 2. ligu mužů stále menší zájem a její charakter
je bližší spíše krajským soutěžím, než vrcholným ligovým soutěžím. Vzhledem k zániku
některých svazových soutěží KNS, nebo citelnému úbytku jejich družstev, je často 2. liga
mužů východiskem z nouze tam, kde soutěž KNS neexistuje.
Zachování názvu 2. ligy mužů je ale stěžejní zejména z marketingového hlediska pro menší
oddíly. Které tak mohou při zajištění provozních zdrojů uplatnit fakt, že se jedná o ligovou
soutěž.
7.3.4. Počet družstev v jednotlivých soutěžích
Komise navrhuje v případě extraligy mužů zvýšení počtu družstev z 8 na min. 10, případně i
na 12. U 1. ligy navrhuje zachovat současný stav s 8 družstvy - pokud by však došlo
k přechodu na extraligový model, je žádoucí shodný stav s extraligou.
U 2. ligy mužů stejný počet družstev ve skupinách není nutný, je odvislý od zájmu o účast a
termínových možností (postupy/sestupy).
Návrh komise plní zejména hlavní cíle 7.1.c-d reorganizace.
Zdůvodnění
Komise vidí jako dlouhodobou nevýhodu nohejbalu nejmenší počet družstev v soutěži z
kolektivních míčových sportů, který nepřispívá k prestiži této soutěže. Přínosem návrhu je
zapojení více měst do soutěže, tedy vznik více špičkových oddílů, pravděpodobné rozložení
špičkového nohejbalu do více regionů a tím i zvětšení prestiže soutěže. Návrh též umožní větší
pohyb v soutěži - 2 postupující a 2 sestupující (viz Hrací systémy soutěží, postupy/sestupy).
Současný klíč, kdy ze dvou nejvyšších soutěží může sestoupit až čtvrtina účastníků, považuje
komise za příliš tvrdý, který mj. limituje možnost využívání mladších hráčů družstva pro
získávání zkušeností.
7.3.5. Zařazování rezervních družstev
Komise navrhuje omezení pro rezervní družstva oddílů na účast nejvýše v 2. lize mužů.
Zdůvodnění
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Rezervní družstva vykazují největší fluktuaci hráčů a tím nejvíce ovlivňují výsledky soutěže.
Toto je znásobeno ve chvíli, kdy v jedné soutěži nebo skupině soutěže hraje více rezervních
družstev. Dvě nejvyšší mužské ligové soutěže by tímto jevem neměly být dotčeny.
7.3.6. Hrací systémy soutěží, postupy/sestupy
Komise navrhuje zachování současného stavu, tj. u všech soutěží by se jednalo o základní
(každý s každým) a nadstavbovou část v podobě play-off a play-out.
U extraligy mužů by se jednalo o trojkolové play-off 6 (v případě 12 účastníků 8) nejlepších
družstev. Zbývající čtveřice družstev by hrála jednokolové play-out (dvě družstva by
sestupovala do 1. ligy). Vyřazovací série budou hrány na 2. vítězná utkání během max. 3
víkendů.
U 1. ligy mužů by se jednalo o jednokolové play-off 4 nejlepších družstev. Zbývající čtveřice
družstev by hrála jednokolové play-out (dvě družstva by sestupovala do 2. ligy)
U 2. ligy mužů by se jednalo o dvoukolové play-off 4 nejlepších družstev z každé skupiny.
Nejhorší 2 družstva z každé skupiny by hrála dvoukolové play-out (čtyři družstva by
sestupovala do nižších soutěží KNS, resp. soutěží ONS v případě neexistence nižších soutěží
KNS), event. při nestejném počtu účastníků v jednotlivých skupinách by byl zvolen jiný
sestupový klíč.
U 1. ligy a 2. ligy mužů vyřazovací série budou hrány na 2. vítězná utkání během 2 víkendů.
Ostatní soutěže komise zatím neřešila. Návrh komise plní zejména hlavní cíle 7.1.a-b a 7.1.h
reorganizace.
Zdůvodnění
Současný hrací systém soutěží, složený ze základní a nadstavbové části, je dostatečně
atraktivní pro hráče i navenek. Počet potenciálních sestupujících družstev z každé soutěže by
neměl být vyšší, než 1/5 účastníků (výjimkou je 1. liga mužů, pokud nepřejde na model
extraligy mužů).
7.3.7. Počet hráčů družstva, skladba utkání
Komise navrhuje zachování současného stavu, tj. min. počtu 6 hráčů pro utkání min.
v extralize a 1. lize mužů. Ve 2. lize mužů by mohl být počet snížen i na 4 hráče (komise ale
preferuje 6 hráčů), avšak všechny regionální skupiny této soutěže musí mít stejný hrací systém
a stejný min. počet hráčů pro utkání.
Dále komise navrhuje zachování současného stavu skladby ligového utkání (u 2. ligy
v případě, že bude zachován min. počet hráčů pro utkání shodný s vyššími soutěžemi) na 10,
resp. 9 zápasů (základní část, nadstavbová část). V nadstavbové části však doporučuje změnit
skladbu utkání tak, aby se hrály všechny tři dvojice, z nichž pouze jedna bude hrát i
v odvetách.
Ostatní soutěže komise zatím neřešila. Návrh komise plní zejména hlavní cíl 7.1.g
reorganizace.
Zdůvodnění
Komise vidí jako dlouhodobou nevýhodu nohejbalu nejmenší průměrný počet hráčů družstva
pro utkání z nejběžnějších kolektivních míčových sportů. Menší počet hráčů (využívaný z
nouze např. v okresních a některých krajských dlouhodobých soutěžích mužů a mládeže a
ligové soutěže mládeže) komise považuje za další odklon od kolektivního sportu směrem k
individuálnímu.
S kolektivním charakterem má souvislost i vytížení hráčů. Nohejbal je vesměs amatérský
sport, tudíž hlavní preferencí je vytížení hráče, jako sportovní aktivity. Z hlediska kolektivu a
vztahů v něm není tolik žádoucí, aby ve vytížení hráčů byly velké rozdíly. Není též žádoucí,
aby jeden hráč zásadním způsobem ovlivnil v kolektivním sportu výsledek. Současná skladba
utkání přináší rozumné vytížení pro min. 6 hráčů, což i min. stanovený počet pro utkání.
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V případě současné nadstavbové části však vyřazením třetí dvojice (a v případech jasné výhry
– hraje se jen do 5 zápasových bodů) je prostor pro některé hráče ze základní sestavy základní
části velmi limitován.
7.3.8. Doba trvání utkání
Komise navrhuje v souladu se závěry provedené analýzy zkrátit dobu trvání utkání ve všech
ligových soutěžích mužů o cca 1 hodinu a adekvátně i v dalších soutěžích. Avšak při
zachování kolektivního pojetí nohejbalu (viz Počet hráčů družstva, skladba utkání). Prvním
opatřením, účinným pro extraligu mužů (časem možná i pro 1. ligu) je přechod z venkovních
na halové soutěže, čímž se utkání zkrátí (absence prodlev ve formě úpravy hrací plochy a
chození pro míč) o cca 45 minut.
Dále je pro všechny soutěže navrhováno zkrácení utkání kombinací několika dílčích prvků, a
to změny počtu bodů v setu, změny losování, změny oddechového času a změny časových lhůt
pro přerušení hry (viz další body). Návrh komise plní zejména hlavní cíle 4.a-b. reorganizace.
Zdůvodnění
Návrh vyplývá z analýzy doby trvání utkání, která je ze všech kolektivních míčových sportů
nejdelší. Takto dlouhá doba je pro řadu diváků nezáživná a může způsobovat i další potíže,
např. při zajištění haly (včetně přípravy i více než 5 hodin).
7.3.9. Počet setů v zápase, počet bodů v setu
Komise navrhuje možnou změnu počtu bodů v setu tak, že set by končil dosažením 7. bodu
(všechny tři sety hrány od stavu 0:0). Návrh komise plní zejména hlavní cíle 7.1.a-b.
reorganizace.
Zdůvodnění
Jedná se o sjednocení třetího setu s předchozími a celkovou úsporu doby trvání dílčího zápasu
v průměru o 20%. Tato varianta by byla využitelná i pro jednorázové soutěže. Obecně platí, že
pro hráče i diváky je zajímavější, když sestava narazí na více soupeřů při menší době trvání
zápasu, než na méně soupeřů při delší době trvání zápasu.
Navíc současným trendem u některých míčových strukturovaných sportů (stolní tenis,
volejbal) je zkracování setů a zvyšování jejich počtu. Vyplývá to z analýz utkání těchto sportů,
kde největší diváckou atraktivitu poskytují koncovky setů. Prostředkem zvýšení atraktivity je
tak zkrácení nezáživných pasáží a nabídka více atraktivních koncovek.
Nevýhodu návrhu je nesoulad se současnými mezinárodními pravidly – ten však v této oblasti
postrádají i současná tuzemská pravidla.
7.3.10. Losování
Komise navrhuje, aby losování před každým dílčím zápasem v utkání bylo zrušeno. Volbu pro
1. set by měla vždy domácí sestava. Návrh komise plní zejména hlavní cíle 7.1.a-b.
reorganizace.
Zdůvodnění
Časová úspora v utkání. Protože pro 3. set by dnešní stav zůstal zachován, není zásadnější
důvod pro nerealizaci změny.
7.3.11. Oddechový čas
Komise navrhuje snížit počet oddechových časů na max. 2 pro celý dílčí zápas s tím, že druhý
oddechový čas může být vybrán pouze ve 3. setu. Návrh komise plní zejména hlavní cíle
7.1.a-b. reorganizace.
Zdůvodnění
V nohejbalovém utkání je možné brát až 30 oddechových časů (celkem 15 minut) pro jedno
družstvo. Pro obě družstva se pak jedná o celkové přerušení hry v délce až 30 minut (cca 10Strana 8/18
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15% trvání utkání). Navíc po každém oddechovém čase vzniká související prodleva mezi jeho
ukončením a zahájením hry. Ostatní kolektivní míčové sporty nemají tak vysoké procento
přerušení oddechovým časem, tj. pro diváka nezáživné chvíle utkání. Po úpravě by se tak
jednalo o snížení této prodlevy o cca 50%. Nic se nemění na možnosti koučování trenérem
v průběhu utkání.
7.3.12. Časové lhůty pro přerušení hry
Komise navrhuje zachovat časové lhůty pro zahájení hry po pokynu rozhodčího, přerušení hry
u oddechových časů, střídání hráčů, přerušení hry na zotavení hráče a změny stran.
Dále navrhuje zkrácení dalších lhůt. A to lhůty na přestávku mezi zápasy (mimo přestávku
spojenou s úpravou hrací plochy) ze 4 na 2 minuty. Pro přestávku spojenou s úpravou hrací
plochy navrhuje zavedení lhůty 4 minuty (6 minut v případě kropení). Návrh komise plní
zejména hlavní cíle 7.1.a-b. reorganizace.
Zdůvodnění
Zkrácení časových lhůt pro uvedená přerušení je v souladu se záměrem zkrátit celkovou dobu
trvání utkání a zkrátit neherní prodlevy. V případě přestávky mezi zápasy je současná lhůta 8x
delší, než při změně stran. Čtyřnásobnou dobu komise považuje za dostatečnou pro provedení
úkonů jak hráči s trenérem, tak pro administrativní úkony rozhodčího.
Pro přestávku spojenou s úpravou hrací plochy není v současné době lhůta stanovena a není
také zřejmé, kdo o její délce (často v praxi i zařazení, byť je to ve výlučné kompetenci
rozhodčích) rozhoduje. V praxi tak někdy dochází k lajdáckému pojetí úpravy hřiště, nebo i ke
zneužívání (např. kdy klíčový hráč hraje více zápasů za sebou).
7.3.13. Přechod na nový model soutěží – termínová návaznost
Termínově by nový model naběhl v soutěžním ročníku 2019/20. V roce 2018 by proběhl
soutěžní ročník s navrženými úpravami s výjimkou bodu 7.3.2. u extraligy mužů (ta by se stále
ještě hrála jako venkovní). V roce 2019 by proběhl buď termínově posunutý přechodový
ročník zima-jaro (únor-červen), nebo by všechny soutěže začínaly až cyklem podzim-jaro
(září-červen, komisí preferovaná varianta), tedy s delším přechodným a přípravným obdobím.
7.3.14. Přechod na nový model soutěží - legislativní
Přechod si vyžádá některé úpravy v základních předpisech a rozpisech soutěží.

7.4.

Dlouhodobé soutěže – varianta 2 (s mezinárodním přesahem)
Tato varianta uvažuje se zapojením zahraničních účastníků do nejvyšší mužské ligové soutěže,
která by se tak změnila na Evropskou ligu mužů. Návrh komise plní zejména hlavní cíle 7.1.ab a 4.f reorganizace.
Zdůvodnění
Smyslem je vytvoření mezinárodní dlouhodobé soutěže s vyšším mediálním a sponzorským
potenciálem, než ryze tuzemská soutěž. Soutěže tohoto charakteru (evropské ligy nebo
interligy) v některých sportech nahazovaly či nahrazují nejvyšší tuzemskou soutěž. Soutěž by
pomohla i lepšímu obrazu nohejbalu obecně.
V současnosti jsou mezinárodní herní styky realizovány až na výjimky vesměs přes
reprezentační družstva. To je však jen omezený počet hráčů a funkcionářů. Návrh by tak
rozšířil mezinárodní styky mezi násobně větší skupinou osob.

7.4.1. Odlišnosti od varianty 1 - počet družstev v jednotlivých soutěžích
Komise navrhuje v případě Evropské ligy mužů zvýšení počtu družstev z dnešních 8 na 14-18.
Z toho 10-12 tuzemských družstev, ostatní zahraniční. Družstva by byla rozdělena do dvou
skupin, členěných buď výkonnostně (česká podle minulého ročníku) nebo regionálně.
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Zdůvodnění
Evropská liga by neredukovala (rozšířený) počet tuzemských družstev z extraligy z varianty 1,
ale doplnila by je o zahraniční účastníky. Vzhledem k množství hracích dní by soutěž byla
rozdělena do dvou skupin.
7.4.2. Odlišnosti od varianty 1 - hrací systémy soutěží, postupy/sestupy
Komise navrhuje zachování současného stavu, tj. u Evropské ligy by se jednalo o základní
(každý s každým) a nadstavbovou část v podobě play-off a play-out.
Jednalo by se o play-off 4 nebo 6 nejlepších družstev z každé skupiny. Nejhorší 2 družstva
z každé skupiny by hrála play-out (dvě družstva by sestupovala do 1. ligy).
7.4.3. Ostatní oblasti
V ostatních oblastech se varianta 2 neliší od varianty 1.

7.5.

Jednorázové soutěže – varianta 1 (s krajskými přebory)
Komise navrhuje zachovat všechny jednorázové soutěže (mistrovství republiky jednotlivců,
dvojic, trojic) VV ČNS, a to jako venkovní soutěže v období jaro-podzim. Dále navrhuje
zavést kvalifikační turnaje – dvě varianty. Návrh komise plní zejména hlavní cíle 4.h-i
reorganizace.
Varianta 1 předpokládá kvalifikační turnaje ve formě jednorázových krajských přeborů (pouze
KNS s regulérními dlouhodobými soutěžemi) v každé disciplíně s účastí hráčů všech oddílů
soutěží VV i KNS ČNS. Pořadatelem jsou zájemci z řad oddílů, při nezájmu se pak bude
vycházet z tabulky rotujících pořadatelů z řad oddílů dvou nejvyšších mužských ligových
soutěží.
Zdůvodnění
Zachování jednorázových soutěží je v souladu se závěry zpracované analýzy. S ohledem na
nový model nejvyšší ligové soutěže (či později dvou nejvyšších) představuje možnost pro
oddíly a hráče těchto soutěží kvalitně uspokojit herní potřeby i v klidovém či přípravném
období. Svým způsobem tak může zvýhodnit hráče z nižších ligových a neligových soutěží,
ale to by při existenci důstojné, pro hráče a oddíly prioritní nejvyšší soutěže nemělo tolik
vadit.
Krajské přebory mužů reprezentovaly kvalitní soutěže, na kterých se střetávaly sestavy ze
soutěží VV i KNS. Díky jednotnosti pravidel nevznikají problémy při případném kvalifikovaní
se krajské sestavy na mistrovství republiky. Lze navíc ošetřit vratnou kaucí (dtto kvalifikace o
2. ligu mužů). Tabulka s rotací pořadatelů se běžně dříve při přidělování pořadatelství
používala. Uspořádat jednou za dva roky krajský přebor (v hale nebo venku) by pro oddíl
nejvyšší ligové soutěže neměl být problém technický ani finanční.

7.6.

Jednorázové soutěže – varianta 2 (s kvalifikačními turnaji)
Varianta 2 předpokládá 3-4 kvalifikační republikové jednorázové soutěže v každé disciplíně
s účastí hráčů všech oddílů soutěží VV i KNS ČNS. Pořadatelem jsou zájemci z řad oddílů, při
nezájmu se pak bude vycházet z tabulky rotujících pořadatelů z řad oddílů dvou nejvyšších
mužských ligových soutěží.
Zdůvodnění
Tato varianta představuje redukovanou variantu 1. Platí zde shodné.

7.7.

Pohárové soutěže
Komise vzhledem k navrhovanému modelu ligových a jednorázových soutěží mužů
nepředpokládá, že by bylo nutné pohárový seriál obnovovat.
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Zdůvodnění
Vzhledem k novému modelu ostatních soutěží není třeba tuto soutěž pro tuto kategorii
obnovovat.

8.

Přílohy

8.1.

Délka trvání a prodlevy ve hře vybraných utkání nohejbalové
extraligy mužů
Pro konkrétní rozbor byla zvolena tři utkání základní části extraligy mužů z ročníku 2017,
která by měla představovat průměrné utkání. Jedná se o utkání Čelákovice – Modřice s
výsledkem 6:3, Vsetín – Karlovy Vary s výsledkem 6:2 a Český Brod – Šacung s výsledkem
3:6.
Průměrem ze všech tří sledovaných utkání vychází tyto hodnoty:
Celková doba trvání utkání
Typ prodlevy
- oddechové časy a přerušení na zotavení
- střídání hráčů
- změny stran mezi sety
- přestávky mezi zápasy s úpravou hřiště a losováními
Doba trvání prodlev v utkání (součet předchozích)

Doba (min)
182

Doba (%)
100

16,6
1,7
7,5
36,4
62,2

9,1
0,9
4,1
20,0
34,2

Za výpočtové prodlevy u venkovních soutěží byla považována losování před začátkem dílčího
zápasu, střídání stran, přestávka mezi zápasy s úpravou hřiště (zametání, lajnování, kropení) a
oprávněná nebo ostatní přerušení hry (oddechové časy, přerušení na zotavení, střídání hráčů).
Naopak ve výpočtu nebyly zahrnuty prodlevy ve formě neoprávněných přerušení hry,
některých ostatních přerušení (např. vnější zásah, vložený kulturně-sportovní prvek), ani jiné
herní prodlevy (např. podání zakopnutého míče, prodleva mezi pokynem rozhodčího a
provedením herní činnosti, napomenutí nebo udělení karty rozhodčím).
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8.2.

Přehled základních ukazatelů vybraných kolektivních míčových
sportů v ČR

Sport

Celkový
čas

Čistý
čas

Fotbal

Cca 105
min.

90
min.
15 min
hrubý
čas

Volejbal

Cca 144
min.

105
min

Odd. čas

4x 0,5
min/set

Úprava
hrací
Nejvyšší Nižší
Střídání
soutěž
plochy /
soutěž
přestávka
4 min

-

Mezi sety
3 min

1x 12/-1
baráž

1x 12/-2
baráž

2x 10 1+1
baráž

So

1x 10/-2
baráž
1x 14 4složitá
baráž

1x 9/+2/2baráž

Pá-Ne

1x 14
baráž

So+Ne

10 min

1x12/-4
složitá
baráž

1x 10/+2
baráž

So+Ne

2x 15 min

1x 14/4 play
out -2
baráž

1x 14 4
play off /2 baráž

Út
+Pá
+Ne

Cca 91
min

40
min.

5x 1 min
tajm

4 min

Baseball

Cca 140
min

Cca
40

8 min
oficiální

8 min

-

Florbal

Cca 115
min

60
min.

1x 0,5
min/zápas

Kdykoli
a bez
omezení

2x 10 min

Házená

Cca 85
min

60
min –
1x 1 min
hrubý
čas

Kdykoli
a bez
omezení

60
min

1x/zápas

Kdykoli
a bez
omezení

40
min

Kdykoli
4x
a bez
1min/utkání
omezení

Futsal

Cca 87
min

Nohejbal
hala
Nohejbal
venku

225 min
Viz příloha 8.1
(teor.max.)
310 min
Viz příloha 8.1
(teor.max.)

1x 16/+2 Pá - ne
2,

12x 0,5
min/set

Basketbal

Cca 180
min

1x 16/-2

1x
12/1baráž, Pá -1baráž, 1 So
sestup

2+15+2
mezi
čtvrtinami

Hokej

Hrací
dny

10 min

1x 12/ 4
baráž
1x 8/2
baráž
1x 8/2
baráž
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8.3.

Vyhodnocení šetření v rámci Analýzy stavu nohejbalového hnutí v
ČR, 6. etapa (základní otázky nohejbalu) – 1. část

8.3.1. Charakter nohejbalu
Současný nohejbal považuji za sport charakteru (označ jednu položku):
2
A) Převážně rekreačního
53
B) Rekreačního a výkonnostního
2
C) Převážně výkonnostního
5
D) Výkonnostního a vrcholového
0
E) Převážně vrcholového
32
F) Rovnoměrný mix rekreačního, výkonnostního, vrcholového
0
Neodpovědělo
Komentář: Většina respondentů současný nohejbal charakterizuje jako rekreační a výkonnostní sport.
Vrcholová složka je zastoupena málo.
Nohejbal by se podle mého názoru měl v budoucnu vyvíjet jako sport charakteru (označ jednu
položku):
1
A) Převážně rekreačního
17
B) Rekreačního a výkonnostního
3
C) Převážně výkonnostního
13
D) Výkonnostního a vrcholového
4
E) Převážně vrcholového
56
F) Rovnoměrný mix rekreačního, výkonnostního, vrcholového
0
Neodpovědělo
Komentář: Oproti současnému stavu zde dochází u části respondentů k příklonu k vrcholové složce.
Celkově je hlavním směrem výkonnostní nohejbal.
Současný nohejbal považuji za sport charakteru (označ jednu položku):
56
A) Kolektivního (převažuje charakter soutěže družstev a rovnoměrného využití jeho hráčů)
4
B) Individuálního (převažuje charakter soutěže jednotlivců, dvojic, trojic, u družstev pak
nerovnoměrného využití jeho hráčů)
33
C) Kombinace kolektivního a individuálního
1
Neodpovědělo
Komentář: Většina respondentů současný nohejbal charakterizuje jako kolektivní sport, část
respondentů i jako individuální.
Nohejbal by se podle mého názoru měl v budoucnu vyvíjet jako sport charakteru (označ jednu
položku):
55
A) Kolektivního (převažuje charakter soutěže družstev a rovnoměrného využití jeho hráčů)
3
B) Individuálního (převažuje charakter soutěže jednotlivců, dvojic, trojic, u družstev pak
nerovnoměrného využití jeho hráčů)
36
C) Kombinace kolektivního a individuálního
0
Neodpovědělo
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Komentář: Zde není rozdíl od současného stavu.
Současné tuzemské nohejbalové soutěže považuji principiálně za (označ jednu položku):
11
A) Velmi podobné soutěžím ostatních míčových sportů
61
B) Podobné soutěžím ostatních míčových sportů
18
C) Odlišné od soutěží ostatních míčových sportů
4
D) Velmi odlišné od soutěží ostatních míčových sportů
0
Neodpovědělo
Komentář: Většina respondentů považuje nohejbalové soutěže za podobné soutěžím ostatních sportů.
Specifika současných tuzemských nohejbalových soutěží při srovnání se soutěžemi jiných míčových
sportů považuji za (označ jednu položku):
32
A) Správné, nohejbal se nemusí ohlížet na ostatní sporty
37
B) Správné, nohejbal není především vrcholový sport
3
C) Správné, jiné důvody – uveď*
10
D) Podružnou záležitost
8
E) Špatné, nohejbal by neměl mít soutěže odlišné od ostatních míčových sportů
1
F) Špatné, nohejbal je především vrcholový sport
1
G) Špatné, jiné důvody – uveď*
2
Neodpovědělo
Komentář: Většina respondentů považuje specifika nohejbalových soutěží za správné.
Současné tuzemské nohejbalové soutěže by podle mého názoru v budoucnu měly být principiálně
(označ jednu položku):
14
A) Velmi podobné soutěžím ostatních míčových sportů
42
B) Podobné soutěžím ostatních míčových sportů
34
C) Je jedno, zda budou podobné či odlišné
4
D) Odlišné od soutěží ostatních míčových sportů
0
E) Velmi odlišné od soutěží ostatních míčových sportů
0
Neodpovědělo
Komentář: Zde není rozdíl od současného stavu.
Celkový komentář k bodu 8.3.1.
Charakterově je v současnosti nohejbal vnímán jako převážně kolektivní sport s vyváženými složkami
rekreačního, výkonnostního a vrcholového charakteru a soutěžemi podobnými soutěžím ostatních
míčových sportů. U pohledu na budoucnost je znatelný mírný příklon k výkonnostní a vrcholové
složce, ale při zachování specifik nohejbalových soutěží, včetně individuálních soutěží.
8.3.2. Jednotlivé disciplíny
Z pohledu jednotlivých herních disciplín považuji pro hráče za nejatraktivnější (označ jednu položku):
3
A) Hru jednotlivců
37
B) Hru dvojic
54
C) Hru trojic
0
Neodpovědělo
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Komentář: Nejvíce respondentů preferuje trojice, poté dvojice. Singl naopak není považován za
atraktivní disciplínu pro hráče.
Z pohledu jednotlivých herních disciplín považuji pro diváky za nejatraktivnější (označ jednu
položku):
8
A) Hru jednotlivců
12
B) Hru dvojic
73
C) Hru trojic
1
Neodpovědělo
Komentář: U divácké atraktivity jasně u respondentů dominují trojice, je ale patrný menší rozdíl mezi
atraktivitou hry jednotlivců a dvojic.
Celkový komentář k bodu 8.3.2.
Jasná dominance nejvíce kolektivní disciplíny na úkor ostatních disciplín, zejména u divácké
atraktivity, volá po její větší preferenci na úkor dalších disciplín.
8.3.3. Druhy tuzemských svazových soutěží
Je několik druhů svazových soutěží (jednorázové, dlouhodobé, halové, venkovní) obecně pro nohejbal
(označ jednu nebo více položek):
45
A) Výhodou, hráči i oddíly si mohou vybrat, na co se budou soustředit
5
B) Výhodou, jiné důvody – uveď*
29
C) Ani výhodou, ani nevýhodou
11
D) Nevýhodou, mnoho různých soutěží tříští síly oddílů i svazu
7
E) Nevýhodou, mnoho různých soutěží zvyšuje nepřehlednost navenek
0
F) Nevýhodou, jiné důvody - uveď níže
0
Neodpovědělo
Komentář: Polovina respondentů považuje množství soutěží za výhodu, druhá má neutrální pohled
nebo negativní pohled.
Z pohledu druhu soutěží dle místa konání by se podle mého názoru nohejbal měl v budoucnu vyvíjet
jako sport soutěží (označ jednu nebo více položek):
53
A) Venkovních (cyklus jaro-podzim), nohejbal patří na venkovní hřiště
26
B) Venkovních (cyklus jaro-podzim), halové soutěže by si vyžádaly výrazně větší náklady
12
C) Venkovních (cyklus jaro-podzim), v případě halových soutěží by venkovní areály zůstaly
nevyužity
8
D) Venkovních (cyklus jaro-podzim), z jiných důvodů - uveď*
8
E) Nevidím rozdíl mezi soutěžemi dle místa konání
2
F) V halách nebo tělocvičnách (cyklus podzim- jaro)
0
Neodpovědělo
Komentář: Drtivá většina respondentů je pro zachování současného stavu.
Případné přesunutí svazových soutěží do hal a tělocvičen z cyklu jaro-podzim na cyklus podzim-jaro
považuji za (označ jednu nebo více položek):
2
A) Správné pro všechny soutěže
4
B) Správné pro všechny soutěže, ale jen pokud by se hrálo v důstojných halách se zázemím
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pro diváky
3
C) Správné, ale pouze pro vyšší soutěže
18
D) Správné pouze pro vyšší soutěže, ale jen pokud by se hrálo v důstojných halách se
zázemím pro diváky
4
E) Správné pouze pro vyšší soutěže, ale vidím problém se sladěním termínů
pro postupy/sestupy z/do nižších soutěží
64
F) Špatné
0
Neodpovědělo
Komentář: Většina respondentů je pro zachování současného stavu i v budoucnu.
Za optimální dobu trvání utkání nohejbalové dlouhodobé soutěže považuji (označ jednu položku):
0
A) Méně než 1,5 hodiny
25
B) 1,5-2 hodiny
64
C) 2-3 hodiny
5
D) Více než 3 hodiny
0
Neodpovědělo
Komentář: Z odpovědí respondentů vychází optimální doba cca 2,5 hodiny.
Za max. dobu trvání utkání nohejbalové dlouhodobé soutěže považuji (označ jednu položku):
1
A) Méně než 2 hodiny
41
B) 2-3 hodiny
48
C) 3-4 hodiny
4
D) Více než 4 hodiny
0
Neodpovědělo
Komentář: Z odpovědí respondentů vychází maximální doba cca 3 hodiny.
Za optimální dobu trvání nohejbalové jednorázové soutěže považuji (označ jednu položku):
6
A) Méně než 4 hodiny
22
B) 4-6 hodin
62
C) 6-8 hodin
1
D) Více než 8 hodin
3
Neodpovědělo
Komentář: Z odpovědí respondentů vychází optimální doba cca 6,5 hodiny.
Za max. dobu trvání nohejbalové jednorázové soutěže považuji (označ jednu položku):
11
A) Méně než 5 hodin
18
B) 5-7 hodin
56
C) 7-9 hodin
7
D) Více než 9 hodin
2
Neodpovědělo
Komentář: Z odpovědí respondentů vychází maximální doba cca 7,5 hodiny.
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Proluky ve hře (losování, střídání stran, přestávka mezi zápasy s úpravou hřiště, oddechové časy,
střídání, ostatní přerušení) venkovní nohejbalové soutěže by neměly přesáhnout (označ jednu položku):
45
A) 10% doby trvání soutěže
44
B) 20% doby trvání soutěže
2
C) 30% doby trvání soutěže
0
D) Více než 30% doby trvání soutěže
3
Neodpovědělo
Komentář: Z odpovědí respondentů vychází maximální doba prodlev cca 15%.
Z pohledu druhu soutěží dle typu by se podle mého názoru nohejbal měl v budoucnu vyvíjet jako sport
soutěží (označ jednu nebo více položek):
82
A) Dlouhodobých soutěží družstev (kolektivní soutěže oddílů)
17
B) Dlouhodobých soutěží družstev, hraných formou seriálu jednorázových soutěží
jednotlivců, dvojic, trojic (kolektivní soutěže oddílů)
1
C) Jednorázových soutěží jednotlivců, dvojic, trojic bez oddílové příslušnosti (individuální
soutěže jednotlivých hráčů, podobně jako má např. tenis), ale není jasné, kdo by hráčům
hradil náklady na soutěže a přípravu
2
D) Jednorázových soutěží jednotlivců, dvojic, trojic bez oddílové příslušnosti (individuální
soutěže jednotlivých hráčů, podobně jako má např. tenis)
0
E) Jiných typů soutěží – uveď*
0
Neodpovědělo
Komentář: Drtivá většina respondentů je pro zachování současného stavu, prakticky všichni preferují
soutěže oddílových družstev.
Celkový komentář k bodu 8.3.3.
Jako preferované se jeví venkovní soutěže oddílových družstev, hrané v cyklu jaro-podzim, se
zkrácením doby trvání o cca 30-60 min u dlouhodobých a cca 120 min u jednorázových soutěží a
zkrácením neherních prodlev o cca 50% oproti současnému stavu.
8.3.4. Priority tuzemských svazových soutěží
Jako hlavní priority pro nejvyšší dlouhodobou soutěž mužů vidím (označ max. dvě položky):
48
A) Atraktivitu pro hráče (uspokojení potřeb hráčů)
71
B) Atraktivitu pro diváky (nejsou myšleni ti u televize a monitorů)
24
C) Atraktivitu pro média a sponzory
13
D) Atraktivitu pro potenciální hráče nohejbalu
13
E) Výchovu reprezentantů
1
F) Jiné priority – uveď*
0
Neodpovědělo
Komentář: Většina respondentů jako hlavní prioritu vidí diváckou atraktivitu.
Jako hlavní priority pro druhou nejvyšší dlouhodobou soutěž mužů vidím (označ max. dvě položky):
69
A) Atraktivitu pro hráče (uspokojení potřeb hráčů)
55
B) Atraktivitu pro diváky (nejsou myšleni ti u televize a monitorů)
7
C) Atraktivitu pro média a sponzory
31
D) Atraktivitu pro potenciální hráče nohejbalu
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1
E) Jiné priority – uveď*
2
Neodpovědělo
Komentář: Oproti nejvyšší soutěži zde už více respondentů preferuje atraktivitu pro samotné účastníky
a pro potenciální hráče.
Jako hlavní priority pro třetí nejvyšší dlouhodobou soutěž mužů vidím (označ max. dvě položky):
74
A) Atraktivitu pro hráče (uspokojení potřeb hráčů)
35
B) Atraktivitu pro diváky (nejsou myšleni ti u televize a monitorů)
3
C) Atraktivitu pro média a sponzory
41
D) Atraktivitu pro potenciální hráče nohejbalu
3
E) Jiné priority – uveď*
3
Neodpovědělo
Komentář: Oproti druhé nejvyšší soutěži je zde další příklon respondentů k atraktivitě pro samotné
účastníky a pro potenciální hráče.
V případě soutěží žen mám názor, že (označ jednu položku):
32
A) Jejich potenciál je omezený na jen několika procent soutěžní základy (podobně jako u
fotbalu či hokeje) a nemá tedy smysl jim věnovat stejnou pozornost, jako soutěžím mužů
47
B) Jejich potenciál není využitý, ženy mohou tvořit několik desítek procent soutěžní
základny (podobně jako u basketbalu nebo volejbalu), ale jejich soutěže nejsou tak atraktivní
pro diváky, média, sponzory, jako mužské soutěže
13
C) Jejich potenciál není využitý, ženy mohou tvořit několik desítek procent soutěžní
základny (podobně jako u basketbalu nebo volejbalu), jejich soutěže jsou stejně atraktivní pro
diváky, média, sponzory, jako mužské soutěže
2
Neodpovědělo
Komentář: Dvě třetiny respondentů cítí, že potenciál ženských soutěží není využit. Polovina
respondentů však vidí limity v malé atraktivitě ženských soutěží.
Celkový komentář k bodu 8.3.4.
Prioritou kromě samotného uspokojení účastníků je, aby dvě nejvyšší mužské soutěže byly dostatečně
atraktivní pro diváky, média a sponzory. U ženských soutěží je omezený potenciál, daný buď jejich
malou členskou základnou nebo menší atraktivitou.
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