Rozhodnutí STK 2017-10
1.

Obecný popis

1.1

Přihlášky družstev do kvalifikace o 2.ligu mužů pro ročník 2018
V termínu dle TK 2017 obdržela STK ČNS přihlášky těchto družstev:
- TJ Sokol Příšovice (Liberec)
- NK Zaječov (Střední Čechy)
- SDH Hradecko – NOHEJBAL (Plzeň – sestupující ročníku 2017)
- TJ Baník Stříbro (Plzeň)
- TJ DYNAMO ČEZ Č. Budějovice B (J.Čechy – sestupující ročníku 2017)
- TJ Sokol Řeporyje (Praha)
- Nohejbal Budíkovice Lenin (Vysočina)
V termínu dle TK 2017 obdržela STK ČNS přihlášky o pořadatelství od
těchto družstev:
- TJ Sokol Příšovice (Liberec)
- SDH Hradecko – NOHEJBAL (Plzeň)

1.2

Splnění podmínek
Všechna přihlášená družstva splnila podmínky pro účast v kvalifikaci dle
Soutěžního řádu a Rozpisu dlouhodobých soutěží 2017.
V případě pořadatelství splnily podmínku zaslání žádosti v termínu na
předepsaném formuláři pouze družstva TJ Sokol Příšovice (Liberec) a SDH
Hradecko – NOHEJBAL (Plzeň). Družstvo TJ DYNAMO České Budějovice
zaslalo vyplněný formulář po lhůtě dané Termínovým kalendářem 2017.

2.

Dokumenty použité při rozhodování
- Soutěžní řád ČNS
- Rozpis dlouhodobých soutěží 2017
- Přijaté přihlášky družstev do kvalifikace
- Přijaté přihlášky na pořadatelství kvalifikace
- Potvrzení příslušných KNS o právu startu v kvalifikaci
- Uhrazení kauce každého družstva dle Hospodářské směrnice ČNS 2017
- Uhrazené licenční poplatky ve výši dle Hospodářské směrnice ČNS 2017,
případný doplatek do této výše v případě nižší částky vyměřené příslušným
KNS

3.

Rozhodnutí
Všech sedm (7) přihlášených družstev je rozděleno do dvou (2)
kvalifikačních skupin, kde první dvě družstva z každé skupiny (dle
dosažených výsledků a celkového pořadí) získávají právo startu ve 2.lize
mužů pro ročník 2018. Rozdělení proběhlo losem, který provedla STK ČNS
ve složení Kamil Kleník – předseda, Ivan Škoda – člen. Přičemž bylo
zajištěno, aby v jedné skupině nestartovala družstva z jednoho kraje.
Skupina A
1. TJ Sokol Příšovice / pořadatel
2. TJ Baník Stříbro
3. TJ Sokol Řeporyje
4. Nohejbal Budíkovice Lenin
Skupina B
1. SDH Hradecko – NOHEJBAL / pořadatel
2. TJ DYNAMO ČEZ České Budějovice B
3. NK Zaječov

Systém soutěže:
Skupina A o čtyřech (4) účastnících utvoří na místě losováním, které
provede řídící osoba STK ČNS (jeden z rozhodčích), dvě dvojice. Vítěz
každého utkání má právo startu ve 2.lize ročníku 2018. Dvojice, ve které
startuje pořadatel, hraje své utkání jako druhé v pořadí. Poražená družstva
z obou utkání budou oslovena k účasti ve 2.lize mužů 2018 v případě
odmítnutí nebo nesplnění podmínek některého z družstev, které si účast v
kvalifikaci vybojovalo.
Skupina B o třech (3) účastnících bude hrát skupinově v tomto pořadí:
SDH Hradecko - NOHEJBAL vs NK Zaječov
NK Zaječov vs TJ DYNAMO ČEZ České Budějovice
TJ DYNAMO ČEZ České Budějovice vs SDH Hradecko - NOHEJBAL
První dvě družstva ve skupině mají právo startu ve 2.lize ročníku 2018.
Třetí družstvo ve skupině bude osloveno v případě odmítnutí nebo
nesplnění podmínek některého z družstev, které si účast v kvalifikaci
vybojovalo.
V případě, že při odmítnutí nebo nesplnění podmínek některého z družstev,
které si účast v kvalifikaci vybojovalo, projeví zájem o účast více než jedno
družstvo na dalších nepostupových místech kvalifikace, bude sehrána tzv.
dodatečná kvalifikace.

Toto Rozhodnutí je zároveň Zápisem z jednání. Hlasování ANO 4x.
5.

Orgán, který rozhodoval a datum rozhodnutí
Dne 3.10.2017 rozhodla Sportovně technická komise ČNS.
Kamil Kleník – předseda STK ČNS
Ivan Králík – člen
Ivan Škoda - člen
David Němec - člen

