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1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ROZPISU 

1.1 NADŘÍZENÉ PŘEDPISY 

- Pravidla nohejbalu (dále jen Pravidla)  

- další předpisy (Stanovy ČNS, Soutěžní řád ČNS, Disciplinární řád ČNS) 

- uvedené předpisy jsou k dispozici na stránkách ČNS www.nohejbal.org - sekce Dokumenty 

- pro základní informaci k účasti postačí Pravidla a tento Rozpis 

1.1.1 Upřesnění Pravidel 

- soutěž je hrána jako střetnutí trojic (sestavu tvoří max. 5 hráčů) 

- set končí 10. bodem bez rozdílů dvou míčů 

- případný třetí set se hraje od stavu 5:5 

- zápas se hraje na počet setů, stanovených pořadatelem 

- sestava věkové kategorie III. v zápase se sestavou věkové kategorie IV. (viz 2.1.) 

zahajuje každý set s výjimkou třetího podáním a stavem 3:0 

- sestava věkové kategorie III. v zápase se sestavou věkové kategorie IV. (viz 2.1.) 

zahajuje třetí set podáním a stavem 7:5 

- při jedné akci může míč dopadnou na zem nejvýše třikrát 

- hráči sestavy nemusí mít jednotný úbor 

1.1.2 Upřesnění Soutěžního řádu 

- soutěž je organizována jako jednorázová soutěž sestav 

- soutěž je organizována pouze ve společné kategorii dle pohlaví (není rozdělena na kategorii 

žaček a žáků) 

- soutěž je organizována pouze ve společné kategorii dle věku (není rozdělena na kategorii III. 

a IV.) 

2 ÚČASTNÍCI 

2.1 STARTUJÍ 

Žáci a žačky věkové kategorie III. (žáci 6.–7. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií) a 

kategorie IV. (žáci 8.–9. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií) dle podmínek soutěží 

AŠSK ČR. 

Sestava musí být složena pouze z žáků jedné věkové kategorie a jedné školy. 

2.2 PODMÍNKY ÚČASTI 

- zaslat nebo předat nejpozději týden před termínem akce pořadateli příslušného kola 

vyplněnou přihlášku do soutěže se soupiskou (viz příloha Rozpisu) 

- ve stanovené době v den akce se prezentovat u pořadatele, včetně zaplacení startovného 

- počet sestav jednoho účastníka (základní školy) je omezen na max. 3 trojice 

2.3 NÁKLADY ÚČASTI 

Účastníci startují na vlastní náklady. Jednotné startovné činí 200 Kč za sestavu. 
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3 ORGANIZACE SOUTĚŽE 

3.1 POŘADATEL 

Organizátorem okresního kola v Benešově je Okresní nohejbalový svaz Benešov (ONS 

Benešov). Pořadatelství bylo přiděleno SK Šacung Benešov. 

3.2 STANOVENÍ POŘADÍ 

Umístění sestav v soutěži, hrané skupinovým systémem, je dáno počtem získaných tabulkových 

bodů. V případě rovnosti bodů dvou a více sestav rozhoduje o umístění na kterémkoliv místě: 

a) vyšší počet tabulkových bodů ze vzájemných utkání 

b) vyšší kladný rozdíl zápasových bodů ze vzájemných utkání 

c) vyšší kladný rozdíl setů ze vzájemných utkání 

d) vyšší kladný rozdíl míčů ze vzájemných utkání 

e) totéž ve stejném pořadí ze všech utkání 

f) los. 

Umístění sestav v soutěži, hrané vyřazovacím systémem, je dáno počtem získaných vítězných 

utkání v jednotlivých kolech. V případě rovnosti zápasových bodů rozhoduje o vítězi utkání: 

a) vyšší kladný rozdíl setů v tomto utkání 

b) vyšší kladný rozdíl míčů v tomto utkání 

c) los. 

3.3 NÁMITKY 

Viz bod 7. Soutěžního řádu ČNS. 

3.4 POSTUP DO VYŠŠÍHO KOLA 

Vzhledem k nejasné situaci s covid-19 není v roce 2021 zatím uvažováno s postupovou soutěží. 

3.5 TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KOL SOUTĚŽE 

Okresní kolo v Benešově se koná ve středu 13.10.2021 ve sportovní hale ZŠ Dukelská, 

(Dukelská 1818, Benešov). Prezentace od 8:15 do 8:45 u stolku řídícího orgánu. 

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit pořadatelství v případě menšího počtu než 5 přihlášených 

sestav. 

3.6 CENY 

Sestavy na medailových příčkách obdrží pohár, diplomy a věcné ceny. 

3.7 KONTAKT NA POŘADATELE OKRESNÍHO KOLA V BENEŠOVĚ 

Kontaktní osoba Telefon E-mail 

Ing. Miloslav Ziegler 

Předseda ONS Benešov 

774 871 527 ons.benesov@tiscali.cz 

4 PŘÍLOHY 

Přihláška do soutěže. 
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POHÁR ČNS ZÁKLADNÍCH ŠKOL – ROČNÍK 2021 

Přihláška do soutěže 

Název školy  

Adresa  

Jméno vedoucího (trenéra)  

Telefony  

E-mail  

Soupiska 

Sestava Jméno hráče Rok narození Věková kategorie 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Ředitelství školy prohlašuje, že žáci uvedení na soupisce jsou žáky denního studia školy a uvedeného 

věku, nejsou osvobozeni od výuky TV a nemají zařazení do III. nebo IV. zdravotní klasifikace. 

V a dne:  

Podpis a razítko 

ředitelství školy 

  

 


