Zápis z jednání Komise tuzemského rozvoje ČNS
konaného dne 26.1.2016 v Plzni

Účastníci
Členové komise
Omluveni

Martin Maršálek, Vladimír Pavlík
Tomáš Vaňourek

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

Program jednání
1

Problematika mužských soutěží
Komise vzala na vědomí stav jak ligových soutěží mužů, tak i krajských soutěží. Zabývala se závěry
z obou ligových seminářů (extraliga a 1. liga, 2. liga a KNS), které proběhly na přelomu roku. Na
těchto seminářích předložila jak svá vyjádření k VV navrhovaným změnám, tak i svá doporučení.
Ze seminářů a doporučení vyplynulo mj.:
Stupně soutěží
Třístupňový model ligových soutěží odpovídá stavu základny před 10-15 let. Dnes se snížila
základna o 1/3. Řada krajských přeborů je v rozkladu, z 2. ligy sestupují nebo do ní postupují
družstva do/z okresních soutěží.
Řešení
Dvoustupňový model (extraliga - celorepubliková, 1. liga – ve dvou regionálních skupinách). 2. liga
buď bude vytvořena spojením zbývajících družstev 2. ligy a stávajících KP (všechna družstva), nebo
zcela zrušena.
Počty hráčů a družstev
Nohejbalové ligové soutěže mají nejmenší počet hráčů pro utkání a nejmenší počet družstev
v soutěži ze všech sportů. Soutěže nemají titulární partnery, včetně extraligy. U dvou nejvyšších
soutěží je velmi tvrdý sestupový klíč.
Řešení
Rozšíření na v ČR nejběžnější počet 12 (případně pouze 10) družstev v soutěži, 2 sestupují.
Z hlediska termínového existuje několik variant, aby nárůst počtu hracích dní nebyl velký. Zvětšení
počtu utkání by mohlo být kompenzováno dlouhodobě navrhovaným snížením počtu zápasů v utkání
a tím doby utkání.
Mezinárodní přesah
Nohejbal by pro větší rozvoj navenek a naopak i popularizaci mezinárodního nohejbalu v ČR
potřeboval dlouhodobější prolínání českých hráčů se zahraničními.
Řešení
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Vznik mezinárodní dlouhodobé soutěže. Takové, ve které by byl zapojen velký počet družstev. Tato
soutěž by buď stála mimo stávající ligové soutěže, nebo by nahrazovala např. nejvyšší soutěž
v plném rozsahu.
Ujasnění priorit
Při tvorbě nového systému je třeba ujasnit pořadí priorit. Patří k nim mj.
•

Počet družstev v soutěži

•

Postupový/sestupový klíč

•

Délka trvání soutěže

•

Počet hracích dní

•

Délka trvání utkání

•

Dvoukola víkendová nebo jednodenní

•

Skladba utkání, rozdíly ve vytíženosti jednotlivých hráčů v utkání

•

Termínové kolize ve vlastní soutěži, s ostatními soutěžemi mužů, se soutěžemi mládeže

•

Možnosti zajištění haly

•

Počet setů v zápasu, bodování v setu

•

Atraktivita soutěže pro sponzory

•

Atraktivita soutěže pro diváky a média

Zapsal: Martin Maršálek v.r.

Ověřil: členové komise
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