Zápis z jednání Komise tuzemského rozvoje ČNS
konaného dne 26.4.2020

Účastníci
Členové komise
Omluveni
Konáno

Martin Maršálek, Antonín Stehlík
nikdo
online a telefonicky

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

Program jednání
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Pohár ČNS základních škol 2019/2020
Komise projednala stav Poháru ČNS základních škol ročníku 2019/2020. Konstatovala, že situace
nohejbalu v základních školách se od let 2006-09, kdy probíhala původní pohárová soutěž nohejbalu,
se výrazně zhoršila. Nohejbal je dnes na základních školách méně zastoupen. Na vině je zejména
odchod mnoha učitelů a nohejbalových nadšenců, kteří se snažili nohejbal do základních škol
různými formami prosazovat. Možná také malá aktivita ve prospěch udržení této důležité složky
žákovského nohejbalu z řad členů ČNS, kteří se pohárové soutěži škol v jednotlivých oblastech
věnovali.
Komise projednala se zástupci škol či AŠSK ČR organizaci krajských a někde i okresních kol
soutěže. Některá kola byla již odehrána. Koronavirová pandemie a mimořádná opatření však nad
dalším vývojem soutěže v tomto školním ročníku zatáhly oponu. Veškeré úsilí komise tak přišlo
vniveč s výjimkou nových kontaktů ve školách.
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Úpravy pravidel nohejbalu pro začínající mládež
Komise ve školních kroužcích oddílů, kterými jsou členové komise členy, průběžně zkoušela
upravená pravidla nohejbalu, cílená na začínající hráče. Jednalo se zejména o hru s více dopady míče
na zem, s dopady míče mimo hřiště, o hru ve více než třech hráčích, o jiné provedení a příjem
podání, o nutnost min. doteků dvou hráčů na své polovině u dvojic a trojic a další úpravy.
Konstatovala, že upravená a vyzkoušená pravidla nohejbalu jsou vhodná pro využití u začínajících
hráčů nejmladších kategorií a je schopna připravit pro jednání (zejména s KM ČNS) návrh pravidel.
Upozorňuje však na nutnost případné novelizace pravidel nohejbalu, podléhající schválení VH ČNS.
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Soutěže ČNS v roce 2020
Komise se zabývala současnou neradostnou situací v nohejbale, způsobenou koronavirovou
pandemií, která citelně zasáhla do organizace celého soutěžního ročníku. Komise pracovala jak
s údaji, danými dosavadním vývojem rozhodnutí vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR, tak se
zveřejněnými názory extraligových a prvoligových oddílů ČNS na stránkách Nohec magazínu.
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Pokud nebude z hlediska zdravotně-bezpečnosti situace zcela jasně definována jako způsobilá ke
kolektivním sportům a soutěže ČNS nebude možné do 15.5. zahájit, komise navrhuje při znalosti
současných podkladů další postup následovně:
Ligové soutěže mužů, žen a dorostenců dle již vydaného RDS a TK zrušit. Výjimkou je kvalifikace
do 2. ligy mužů, která může být na konci ročníku realizována. Soutěže KNS a ONS zahájit a odehrát
v rozsahu dle rozhodnutí svých řídících orgánů. Vždy však s podmínkou, že účastnická družstva
soutěže ratifikují svou původní přihlášku do soutěže. V případě, že k ratifikaci původní přihlášky
nedojde, družstva nebudou sankcionována dle Směrnice pro hospodaření ČNS (nutno však v tomto
duchu směrnici novelizovat, nebo nahradit plošným prominutím trestu od prezidenta ČNS).
Ligové soutěže v období červen, září a říjen nahradit seriálem cca 6 turnajů (u mužů Pohár ČNS, u
žen a dorostenců jiný název – aby nekolidoval se stávajícím Pohárem ČNS), do kterého se oddíly
budou předem přihlašovat. V případě většího zájmu v mužské kategorii lze realizovat dvě
výkonnostní úrovně (dva seriály). Dále do tohoto období komise navrhuje umístit 3 turnaje
mistrovství ČR v každé kategorii. Do období červenec a srpen žádnou soutěž ČNS nezařazovat.
Zdůvodnění návrhu:
Pro návrh komise existují objektivní i subjektivní důvody. Mezi ty objektivní patří mj:
o Regulérní dlouhodobá soutěž podle zvyklostí v ČNS probíhá po dobu 5 měsíců (42% roku),
s hlavně venkovním charakterem a v hlavně týdenním cyklu. Oddíly a jejich družstva se na
základě VV ČNS vydaného RDS a TK přihlašovala do takových soutěží. Případný letošní
začátek soutěží by podle současných omezení byl nejdříve 2 měsíce po plánovaném začátku
soutěží. V případě, že by řídící orgán chtěl zachovat pětiměsíční dobu trvání soutěží,
znamenalo by to razantní zásah do TK. A to do pozdějšího termínu konce soutěží (výrazné
navýšení požadavku na tělocvičny), který zvyšuje ekonomické nároky na oddíly. Z hlediska
ekonomických nároků i nároků na využívání tělocvičen oddíly je podobné i řešení ve formě
zkrácení soutěže (víkendová dvoukola), navíc tady lze polemizovat o dlouhodobosti soutěže.
Řešení ve formě změny hracího systému na systém bez vyřazovací části či s jednokolovou
základní částí popírá jak dlouhodobý charakter soutěží, tak narušuje regulérnost soutěží.
o Školní tělocvičny slouží jako nejčastější záloha při přeložení ligového utkání v případě
nezpůsobilého počasí. Není zatím jasné, zda budou k dispozici dříve, než na začátku nového
školního roku (v září).
o Nepřehledná je i ekonomická situace v době, kdy je již státními orgány avizován rekordní
deficit hospodaření ČR. Zejména dodrží-li sponzoři oddílů své závazky, či je pokrátí. Podobná
nejistota panuje i s dotacemi od měst, krajů a ze státního rozpočtu.
o Některá družstva mají na soupiskách zahraniční hráče. Je těžké předvídat, jaké budou
možnosti s jejich startem i s ohledem na situaci v jejich mateřských zemích.
o Velké omezení a zásah do regulérnosti soutěže může způsobit koronavirové onemocnění byť
jediného hráče v soutěži a následné uvedení případných hráčů soupeřova družstva na
karanténní seznam. Teoreticky nelze vyloučit ani zneužití. Problémy mohou nastat i
s dopravou hráčů na utkání, kdy jede společně polovina nebo i celé družstvo.
o Není jasné, jak se situace s koronavirovou pandemií dále bude vyvíjet. Může dojít k dalším
omezujícím opatřením ze strany Vlády ČR nebo MZ ČR.
o K subjektivním důvodům patří zejména obecná nálada ve společnosti. Mnoho lidí nyní řeší a
bude řešit existenční záležitosti (ztráta příjmů díky omezením zaměstnání nebo podnikání) své
nebo svých rodinných příslušníků. Někteří lidé, zejména rodiče, mohou mít strach z nákazy.
Co se týká přihlášek do soutěže, komise ratifikaci přihlášky navrhuje proto, že soutěže KNS a ONS
v případě pozdního zahájení budou zásadním způsobem rozdílné od soutěží, do kterých se oddíly
přihlašovaly (jiné termíny, event. i jiný hrací systém, jiné podmínky k využívání zázemí apod.).
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Zároveň by díky změnám neměly být sankcionovány dle rozpisu soutěže oddíly, které se do takto
pozměněných soutěží nepřihlásí.
Na závěr k téma komise konstatuje, že z důvodu jak hráčského, trenérského a funkcionářského
vytížení, tak z hlediska propagace nohejbalu není možné, aby zůstal soutěžní ročník neobsazen. Je
však již nyní tak narušen, že prakticky nelze zajistit jeho bezproblémovou regulérnost. Proto komise
navrhuje náhradu, založenou na bázi dobrovolné účasti.
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Soutěže ČNS v následujícím období
Komise se dále zabývala možností využít současné situace k zásadní reformě nohejbalových soutěží,
kterou považuje za naprostou nezbytnost pro další vývoj nohejbalu. Po nepochopení a kompletním
odmítnutí reforem v letech 2016-2018, předkládaných několika předkladateli, považuje komise za
vhodné se znovu s odstupem a určitým nadhledem znovu k diskuzi o reformách vrátit. Je totiž
zřejmé, že každý z reformních návrhů kromě diskutabilních částí měl i dobré a méně diskutabilní,
které mohly být již v praxi vyzkoušeny (např. návrh na propojení 2. ligy mužů s KP mužů a snížení
nároků na 2. ligu mužů v oblasti nutnosti hal).
Komise proto znovu žádá další orgány ČNS, aby byly ochotny projednat obsáhlý návrh komise
z roku 2017 a jeho aktualizaci. Jedná se zejména o:
o Zřízení dlouhodobé třetí – vrcholové složky nohejbalu, po vzoru větších sportů, která doplňuje
současné složky výkonnostní a rekreačně-masovou a slouží zejména pro prodej nohejbalu
navenek (média, sponzoři).
o Převedení ročního hracího cyklu dlouhodobých soutěží na cyklus podzim – jaro s využitím
zimního období (prosinec – duben) na soutěž(e) vrcholné složky nohejbalu a teplejšího období
(září - říjen a duben - červen) na soutěže složky výkonnostní a složky rekreačně-masové.
Včetně návazností soutěží.
o Rozvolnění termínů nesvazových turnajů z letní pauzy (červenec – srpen) na delší období
(květen – říjen).
o Zvýšení počtu účastníků 1-2 nejvyšších soutěží po vzoru ostatních sportů.
o Snížení technických nároků na účastníky 2. ligy mužů a event. i dorosteneckou ligu.
o Propojení 2. ligy mužů s krajskými přebory (divizní uspořádání) s maximálním a minimálním
možným počtem družstev.
o Omezení pro rezervní družstva oddílů na max. třetí nejvyšší soutěž.
o Zvýšení atraktivity ligového utkání, zejména snížením doby neherních prodlev a změnou
pravidel hry.
o Odlišný klíč pro kvalifikaci na mistrovství ČR.
Určitá část tohoto modelu by mohla být využita, pouze pokud bezpečnostně- zdravotní situace již
bude příznivá, už na podzim tohoto roku. Pochopitelně by k tomu byla nutná celá schvalovací
procedura v rámci ČNS.
Původní návrh komise z roku 2017 je jako příloha součástí tohoto zápisu.
Zapsal: Martin Maršálek v.r.

Ověřil: Antonín Stehlík
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