ROZPIS DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ KNS PRAHA NA ROK 2013
1. Působnost Rozpisu dlouhodobých soutěží
Rozpis dlouhodobých soutěží (dále jen Rozpis) je platný pro dlouhodobé soutěže řízené Výkonným výborem
(dále jen VV) Krajského nohejbalového svazu (dále jen KNS) Praha se sídlem: ČNS, Zátopkova 100/2, P.S. 40,
16017, Praha 6. Doručovací adresa: J.Josek (sekretariát KNS Praha, Glowackého 6, 181 00, Praha 8.
Jedná se o tyto soutěže: Krajský přebor Praha (dále jen KP) a Krajská soutěž Praha (dále jen KS) , rozdělená
na skupiny (vždy max. po osmi účastnících). Tyto skupiny jsou dle výkonnosti seřazeny do příslušných úrovní.
V nejnižší úrovni může být systém soutěže upraven Dodatkem Rozpisu, v závislosti na počtu přihlášených
družstev.
2. Řídicí orgán soutěže
Řídícím orgánem soutěží pořádaných VV KNS je sportovně-technická komise (dále jen STK) KNS
Kontakt a adresa pro korespondenci KNS: pouze elektronicky na E-mail jan.josek@nohejbalpraha.cz
telefon: J.Josek 732639122,
3. Nadřízené a související předpisy
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)
Termínový kalendář a Hospodářská směrnice ČNS
Rozlosování dlouhodobých soutěží KNS
Termínový kalendář (dále jen TK) KNS
Hospodářská směrnice (dále jen HS) KNS
4. Upřesnění a doplnění Pravidel
3.4 Zápas – střetnutí sestav se hraje na dva sety (tzn. výsledek zápasu může být 2:0 nebo 1:1)
3.5 Utkání - pořadí zápasů v utkání:
1. 1.dvojice domácích – 2.dvojice hostů
2. 2.dvojice domácích – 1.dvojice hostů
3. 1.trojice domácích - 1.trojice hostů
4. 2.trojice domácích - 2.trojice host
5. 3.dvojice domácích – 3.dvojice hostů
6. singl domácích – singl hostů
7. 1.trojice domácích - 2.trojice hostů
8. 2.trojice domácích - 1.trojice hostů
9. 1.dvojice domácích – 1.dvojice hostů
10.2.dvojice domácích – 2.dvojice hostů
Pro utkání soutěží KS se vypouští zápas singlů
Jeden hráč nesmí nastoupit ve více dvojicích (pouze v1.,2.nebo 3.), totéž se týká trojic
7.2 Provedení akce – v soutěžích KS jsou povoleny tři dopady míče.
9.1 Počet rozhodčích – Utkání dlouhodobých soutěží KNS Praha řídí jeden rozhodčí . Komise rozhodčích KNS
deleguje na utkání KP a dvou nejvyšších úrovní KS (případně na vyžádání družstev i na další „krizová utkání“)
rozhodčí s platnou licencí a vypořádanými pohledávkami za minulé období. Ostatní utkání řídí střídavě zástupci
obou družstev. Delegovaní rozhodčí obdrží od domácího družstva oproti delegačence po skončení utkání
odměnu za výkon funkce a cestovné dle HS. Je-li utkání odloženo pro nepřízeň počasí, náleží rozhodčímu pouze
cestovné dle HS, v případě přerušeného utkání pak navíc odpovídající část za výkon funkce dle HS. V zájmu
regulérnosti může STK, na žádost družstva, vyslat na utkání delegáta za poplatek dle HS.
5. Upřesnění a doplnění SŘ
3.1.2 V jedné skupině dlouhodobé soutěže mohou startovat dvě družstva jednoho oddílu.
3.1.5 Všeobecné povinnosti účastníků
Řádně vyplněná přihláška, doručená nejpozději do data uvedeného v TK na STK.

Zaplacené startovné (týká se i hráčských licencí) a veškeré pohledávky z minulého ročníku soutěže, dle termínu
uvedeného v TK.
Účastníci KP jsou povinni přihlásit do dlouhodobé soutěže vlastní družstvo mládeže nebo žen a tuto soutěž
řádně dokončit. V případě, že tato povinnost nebude splněna, bude družstvo vyloučeno ze soutěže. Tato
povinnost nemusí být splněna, pokud účastník zaplatí do termínu přihlášek řídícímu orgánu soutěže poplatek ve
výši dle HS (v tomto případě ztrácí účastník možnost startu v kvalifikaci o postup do vyšší soutěže).
Družstvo nemusí mít k dispozici tělocvičnu nebo halu
Družstvo nemusí mít trenéra s potřebnou kvalifikací
Vedoucí každého družstva je povinen po převzetí „Rozlosování“zkontrolovat termíny utkání svého družstva na
vlastním hřišti a případné nesrovnalosti neprodleně nahlásit STK. Jinak zůstává v platnosti vydané „Rozlosování“.
Povinností družstev KP je účast minimálně jednou sestavou na každém vypsaném jednorázovém krajském
přeboru v kategorii mužů.
3.2 Soupisky - Minimální počet hráčů uvedených na soupisce se stanovuje na šest
3.7 Povinnosti domácího družstva
Pokud není určena pořadatelská služba vykonávají tuto funkci hráči domácího družstva
3.9. Změna specifikace utkání (tj. datum, místo, čas)
Poplatek za projednání žádosti o změnu specifikace utkání. Do data dleTK bezplatně, po tomto termínu poplatek
dle HS za každou projednanou žádost.
3.10. Průběh utkání
Minimální počet hráčů pro nastoupení k pozdravu je 4. Pokud se další hráči nedostaví do doby potřebné
k zapojení se do utkání, jejich zápasy se kontumují.
Družstva jsou povinna do utkání nastoupit v jednotných dresech.
3.12. Zápis o utkání
Za vyplnění zápisu odpovídá rozhodčí, v případě, že není delegován nebo se nedostaví, vedoucí domácího
družstva (chybné nebo neúplné vyplnění zápisu bude pokutováno dle HS)
Za odeslání zápisu vždy odpovídá vedoucí domácího družstva, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od
odehrání utkání. Zápisy z utkání POUZE ELEKTRONICKOU FORMOU NA EMAILOVOU ADRESU:
zapisy@nohejbalpraha.cz. Zápis se považuje za doručený v okamžiku přijetí emailového potvrzení o doručení.
6. Startovné a náklady
Družstva startují na vlastní náklady, startovné dle HS. Pokuty a odměny dle HS
7. Hrací dny a začátky utkání
Utkání se hrají všední den (pondělí až čtvrtek), začátky jsou určeny TK KNS.
8. Systém soutěží
Družstva sehrají každý s každým dvě utkání, jedno utkání doma, jedno venku, v pořadí a termínech daném
Rozlosováním a TK.
9. Sestup a postup
Z každé soutěžní třídy KS postupují přímo do vyšší třídy družstva umístěná na prvních dvou místech jednotlivých
skupin, výjimkou je nejvyšší KS, ze které postupuje do KP pouze vítěz. Vítěz KP má po splnění ostatních
podmínek nárok startovat v kvalifikaci o 2. ligu. Do nižších tříd sestupují družstva ze dvou posledních míst (z
případných sedmičlenných pouze nejhůře umístěné družstvo) jednotlivých skupin KS. Z KP sestupuje pouze
družstvo na posledním místě. V případě sestupu družstva (-tev) z 2.ligy, spadajících do kompetence KNS, se
adekvátně zvyšuje počet sestupujících.
10. Další povinnosti
Každé družstvo KP a dvou nejvyšších skupin KS má za povinnost nahlásit do přihlášky soutěže rozhodčího
s platnou licencí (případně adepta, který se v příslušném termínu zúčastní školení a tuto licenci získá), který
převezme stanovený počet utkání. Každý rozhodčí může být nahlášen pouze jedním družstvem.
Sankce za nenahlášení rozhodčího a neodebraná utkání jsou stanovena v HS.

Za KNS Praha 15.12.2012
J.Josek
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