Zápis z jednání Konference
středočeského KNS
konané dne 22. února 2020 v Osnici
Celkem rozesláno 22 pozvánek pro delegáty s hlasem rozhodujícím.
Přítomno: 13 delegátů z toho 8 zástupců oddílů/klubů, 5 zástupců ONS a komisí
KNS. Nepřítomni: zástupci oddílů Český Brod, Čelákovice, Vrdy, Zvánovice,
Kutná Hora, Přišimasy, ONS Beroun a dva členové VV KNS. Hosté: 0.
Celková účast 59 %. Konference je usnášeníschopná.
Seznam samostatných příloh k Zápisu Konference středočeského KNS:
Příloha č.1: Zpráva o činnosti VV KNS, Zpráva STK, Zpráva Komise mládeže
( KM ), Zpráva Komise rozvoje a propagace ( KRP ), Zpráva o hospodaření
svazu, Zpráva Revizora KNS
Příloha č.2: Návrh rozpočtu KNS 2020
Příloha č.3: Usnesení Konference KNS 2020
1. ZAHÁJENÍ, SCHVÁLENÍ PROGRAMU A JEDNACÍHO ŘÁDU
Všechny přítomné delegáty a hosty přivítal předseda KNS p. Peter Rackovský.
Jednací řád s programem bez připomínkování delegátů byl schválen
( pro 13–proti 0–zdržel se hlasování 0 ).
2. VOLBA ORGÁNŮ KONFERENCE, ZPRÁVA MANDÁTOVÉ/
ORGANIZAČNÍ KOMISE
Proběhlo zvolení orgánů Konference: p. Peter Rackovský – moderátor, p.
Jiří Beránek – zapisovatel, p. Petr Kratochvíl - mandátová/organizační komise a
p. Michal Kašpárek - ověřovatel. Nebyl podán další návrh do orgánů
Konference. Orgány zvoleny ( 13–0–0 ).
Zpráva mandátové komise, p. Petr Kratochvíl: „Na základě seznamu
v prezenční listině Konference, předkládá mandátová komise tuto zprávu:
Z celkového počtu 22 pozvaných delegátů přítomno 13 delegátů s hlasem
rozhodujícím, což je nadpoloviční většina. Konference je tím usnášeníschopná.
Poznámka: Z dalšího jednání se z rodinných důvodů omluvil p.Petr Kočiš a
počet delegátů se snížil na 12.
3. ZPRÁVY ČLENŮ VV/ KOMISÍ KNS A ZPRÁVA REVIZORA KNS
Všechny zprávy 2019 obdrželi delegáti v tištěné podobě. Zprávy nebyly čtené,
ale pouze ve formě poznámek stručně okomentované.
Poznámka: Zprávy o činnosti VV KNS, STK KNS, komise mládeže KNS,
komise rozvoje a propagace KNS, hospodaření KNS a Zpráva revizora KNS viz
Příloha č.1 tohoto Zápisu.

Diskusní blok:
p. Peter Rackovský ( Předseda KNS ): Podal informaci ohledně vedení
účetnictví KNS u SKO ČUS, kde byla ponížena částka ve smlouvě o součinnosti
z 10.000 Kč za rok na částku poloviční tj. 5.000 Kč. Uvedl, že nejvyšší
republikový nohejbalový svaz má snahu do budoucna převést účetnictví KNS
pod ČNS, ale není zatím upřesněno za jakých konkrétních podmínek. Dále pak
podal informaci ohledně způsobu volby členů do Rady ČNS za středočeský
KNS a upozornil na volební VH KNS, která se uskuteční v příštím roce 2021. Ke
zprávě komise rozvoje a propagace uvedl, že by se jednotlivé a to hlavně
středočeské kluby mohly více prezentovat zasíláním informací a článků k dění ze
svých regionů.
p. Jiří Beránek ( STK KNS ): Rozebral fungování spolupráce mezi oddíly a
komisí, kde konkrétně poukázal na nejčastější chyby ve vedení zápisů o utkání.
p. Miloslav Vach ( komise mládeže KNS): Stručně doplnil svoji zprávu hlavně
ve výhledu průběhu soutěží v ročníku 2020.
4. PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ ZA ROK 2019
Proběhlo vyhodnocení uplynulého ročníku ve všech soutěžích řízených KNS a
předána ocenění ( trofeje a míče ) nejlepším družstvům a jednotlivcům
v kategoriích mužů a mládeže.
Poznámka: Nepřítomným oddílům Českého Brodu a Čelákovic budou ocenění
předána dodatečně. Oddílu Český Brod zajistí p. Rackovský a oddílu Čelákovice
p. Očenášek.
5.
SOUTĚŽE 2020
Přítomní delegáti obdrželi před jednáním Konference potřebnou dokumentaci,
včetně změn a informací k přípravě soutěžního ročníku 2020.
5.1 SOUTĚŽE DRUŽSTEV MUŽŮ
Celkem sekretář svazu zaregistroval 10 přihlášek družstev, včetně úhrady
startovného. Poznámka: Družstvo Čelákovice B nezaslalo kopii dokladu o
zaplacení a družstvu Liha bude startovné uhrazeno z položky kauce.
Staronovým účastníkem bude tým Zaječova, který loni startoval ve 2. celostátní
lize. Naopak přihlášku nepodalo družstvo Přišimas, které tuto skutečnost
oznámilo již dříve a to po skončení ročníku 2019. Družstvo Vrdů bude startovat
v ročníku 2020 pod názvem Vrdy/ Čáslav.
Skupina A
Osnice
Šacung B

Přihláška Startovné
ANO
ANO
ANO
ANO

Jistina
ANO
ANO

Skupina B
Jizerní Vtelno
Nymburk

Přihláška
ANO
ANO

Startovné
ANO
ANO

Jistina
ANO
ANO

Liha

ANO

Zaječov
Zvánovice

ANO
ANO

ANO z
Jistiny
ANO
ANO

ANO

Vrdy/Čáslav

ANO

ANO

ANO

ANO
ANO

Český Brod B
Čelákovice B

ANO
ANO

ANO
Není
potvrzeno

ANO
ANO

Herní systém proběhne dle modelu 2019 ve dvou pětičlenných regionálně
rozdělených základních skupinách. Následná nadstavba rozdělí podle úspěšnosti
týmy do finálové skupiny ( první tři družstva z každé zákl. skupiny se
započtenými vzájemnými výsledky ) a skupiny o umístění ( v konečném pořadí
4. a 5. družstva zákl. skupin, bez zápočtu vzájemných výsledků ).
Rozdělení základních skupin následovně:
Skupina A: Osnice, Šacung B, Liha, Zvánovice a Zaječov.
Skupina B: Čelákovice B, Č. Brod B, Jizerní Vtelno, Nymburk a Vrdy/Čáslav.
Úvodní 1. kolo základní části začne dne 11. dubna a poslední 10. kolo zákl.
části dne 13. června 2020. Každé družstvo odehraje 8 utkání.
1. kolo nadstavbové části začne dne 20. června a skončí 6. kolem dne 19. září
2020. Celkem každé družstvo odehrají v sezoně 14 soutěžních utkání.
5.2 SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLÁDEŽE
Do předepsaného termínu 31.1.2020 bylo podáno 7 přihlášek družstev mládeže.
Systém soutěže proběhne turnajovým způsobem následně: Celkem sedm akcí
hraných v různých termínech ve složení 3x turnaj trojic z toho 1x KP trojic, 3x
turnaj dvojic z toho 1x KP dvojic a 1x turnaj jednotlivců. V případě dostatečného počtu družstev žáků a dorostu na akci proběhnou soutěže v obou kategoriích
samostatně. Body budou započteny ze všech turnajů. Pro přihlášená družstva s
povinností je předepsaná účast mládeže minimálně na pěti akcích z celkového
počtu sedmi vyhlášených turnajů v Rozpisu KNS. Případné sloučení soutěží do
jedné kategorie, tak jak tomu bylo v letech 2014 – 2019 není v rozporu s
platným SŘ ČNS ( článek 3.2 ) a zněním platné Směrnice plnění povinnosti žen
a mládeže. Podmínkou započtení akce mládeže je nutná účast alespoň čtyř
družstev ze dvou oddílů.
Poznámka: Registrační průkazky se budou vyhotovovat v roce 2020 ( kontrola
totožnosti ), pouze pro hráče žákovské kategorie, kteří tento průkaz nemají.
Družstva
Slaný
Č. Brod
Čáslav/ Vrdy
Čelákovice
Šacung
Kostelec
Kutná Hora

Přihláška žáci
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO

Přihláška dorost
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE

Poznámka/ účast
Povinnost
Bez povinnosti
Povinnost
Bez povinnosti
Bez povinnosti
Bez povinnosti
Bez povinnosti

5.2.1 Přidělení pořadatelství mládežnických akcí v roce 2020
Dorost + žáci
KP3 ( 3.5. ) Memoriál J. Krále
KP2 ( 10.5. ) Memoriál M. Potůčka
T3 ( 24.5. ) Memoriál P. Kočiše
T2 ( 7.6. )
T3 ( 21.6. )
T2 ( 6.9. )
T1 ( 20.9. )

Pořadatel
Kostelec n.Č.l.
Český Brod
Čáslav
Benešov
Slaný
Slaný
Český Brod

Poznámka: Pořadatel turnajů/ přeborů musí mít k dispozici dva kurty
s ohledem na organizační zvládnutí akce. Pořadatelé obdrželi ceny ( trofeje,
medaile a diplomy ). Český Brod obdrží ceny dodatečně do termínu konání akcí
jim pořádaných.
5.3 DALŠÍ UPŘESNĚNÍ K SOUTĚŽÍM
5.3.1 Závazné termíny splnění povinností družstev mužů i mládeže
Povinnost
1. přestupní termín

Do termínu

Odevzdání řádných přihlášek družstev do soutěží mužů a mládeže

15. 31.1.2020
31.1.2020

Zaplacení startovného do soutěží družstev mužů

31.1.2020

Zaplacení ( dorovnání ) jistin klubů do požadované výše 500 Kč

31.1.2020

Zaplacení platby za vykoupení povinnosti mládeže 4.000 Kč

31.3.2020

Zaslání Soupisů členů družstev mužů a mládeže spolu se
zaplacením licenčních poplatků
Zaslání dokumentů ( Zpravodaj, nových průkazek žáků… )

31.3.2020

Zaslání Rozpisů soutěží mládeže a mužů KNS na ČNS

30.4.2020

Zaslání Rozpisů řízených soutěží ONS na KNS

30.4.2020

Možné ukončení hostování

30.6.2020

2. přestupní termín

15. 31.7.2020
31.8.2020

Nahlášení předběžných přihlášek ONS na případnou kvalifikaci o KS
2021
Podání přihlášek přímých účastníků případné kvalifikace o KS
2021
Podání přihlášek účastníků kvalifikace o 2. ligu 2021

6.4.2020

21.9.2020
1.10.2020

Zaslání výsledků soutěží jednotlivých ONS na KNS

30.10.2020

Zaslání výsledků soutěží KNS na ČNS

15.11.2020

Zaslání formuláře plnění KNS na ČNS

30.11.2020

Zaslání žádosti o převedení soutěží 2021

31.1.2021

5.3.2 Změna specifikace, požadavky družstev na časy začátku domácích utkání
Možnost změny specifikace utkání bez poplatku, kterou vyřizuje STK KNS do
termínu 31.3.2020! Po tomto datu každá změna specifikace již s poplatkem.
STK KNS zanese do Rozlosování soutěží družstev mužů požadavky na časy
začátků domácích utkání uvedených v přihlášce. Tyto časy začátků domácích
utkání budou platit i pro případnou nadstavbovou část soutěže.
5.3.3 Vykoupení z povinnosti mládeže
V ročníku 2020 bude částka, pro vykoupení družstev z povinnosti mládeže
stejná, jako v ročníku 2020 ve výši 4.000 Kč.
Týká se družstev: Osnice, Liha, Zaječov, Zvánovice, Jizerní Vtelno a Nymburk.
5.3.4 Přidělení pořadatelství kvalifikace
Kvalifikace o postup do KS 2021 se uskuteční pouze v případě naplněností
soutěží družstev mužů nad 16 týmů a to s ohledem na situaci ve druhé lize a
stavem přihlášek družstev z řad ONS. V tomto případě pořadatelství zabezpečí
VV KNS ( místo konání ) dodatečně. Případný termín kvalifikace je určen
Rozpisem na den 3. října 2020 od 09.00 hod.
5.4

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ KNS 2020

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ KNS 2020
Den

Datum

Akce

Poznámky

sobota

22.2.

KONFERENCE KNS

Osnice/10.00 hod.

neděle

1.3.

RADA ČNS

Praha/ 10.00 hod.

sobota

11.4.

1. kolo – základní část

neděle

12.4.

sobota

18.4.

neděle

19.4.

sobota

25.4.

neděle

26.4.

pátek

1.5.

Náhradní termín

sobota

2.5.

4. kolo

neděle

3.5.

KP 3 mládeže KNS – Kostelec n.Č.l.

pátek

8.5.

Náhradní termín

sobota

9.5.

5. kolo

neděle

10.5.

KP 2 mládeže KNS – Český Brod

sobota

16.5.

6. kolo

neděle

17.5.

2. kolo
3. kolo

MČR 2 MŽ
MČR 3 MŽ

sobota

23.5.

7. kolo

neděle

24.5.

T3 mládeže KNS - Čáslav

sobota

30.5.

8. kolo

neděle

31.5.

sobota

6.6.

9. kolo

neděle

7.6.

T2 mládeže KNS - Benešov

sobota

13.6.

Poslední 10. kolo - základní část

neděle

14.6.

sobota

20.6.

1. kolo – nadstavbová část

MČR 2 SŽ

neděle

21.6.

T3 mládeže KNS - Slaný

MČR 3 SŽ

sobota

27.6.

2. kolo – nadstavbová část

neděle

28.6.

MČR 1 D

Letní přestávka
sobota

29.8.

3. kolo – nadstavbová část

neděle

30.8.

sobota

5.9.

4. kolo – nadstavbová část

neděle

6.9.

T2 mládeže KNS - Slaný

sobota

12.9.

5. kolo – nadstavbová část

neděle

13.9.

sobota

19.9.

Poslední 6. kolo – nadstavbová část

neděle

20.9.

T1 mládeže KNS – Český Brod

sobota

26.9.

Náhradní termín

neděle

27.9.

pondělí

28.9.

Náhradní termín

sobota

3.10.

Případná kvalifikace o KS 2021

MČR 1 MŽ

Poznámka: Termínový kalendář ČNS a rozlosování soutěží řízených nejvyšším
republikovým orgánem jsou včetně adresářů k dispozici na stránkách ČNS.
Diskusní blok:
p. Jiří Beránek ( STK KNS ): Sportovně technická komise připraví Rozlosování,
které odešle do 6. března všem družstvům KP mužů k připomínkování. Do této
pracovní verze Rozlosování budou dle možností zapracovány také požadavky
družstev Šacungu B, Nymburka a Jizerního Vtelna.
p. Miloslav Ziegler ( Šacung Benešov ): Navrhl, aby se utkání v prodloužených
květnových víkendech odehrála v pátečních termínech ( 1.resp 8.května ).

p. Peter Rackovský ( předseda KNS ): Vysvětlil, že páteční termíny si může
družstvo Šacungu zajistit formou žádosti změny specifikace utkání. Navíc termín
1.5. je nešťastně zvolený z hlediska“čarodějnic“, které se konají den předtím
tj. 30.4.
p. Jiří Očenášek ( Nymburk ): Upozornil na nejednotnost oblečení ( dresy )
některých družstev při konání mistrovských utkání a rovněž používaní
necertifikovaných nohejbalových míčů, hodně opotřebených.
p. Peter Rackovský ( předseda KNS ): Vysvětlil, že problémem je nenasazování
delegovaných rozhodčích, kteří by tyto případy vyloučili. Každé družstvo má
ovšem právo ( ošetřeno v Rozpisu soutěže body 3.2.6d a 3.2.8 ) upozornit
soupeře a toto uvést v Zápisu o utkání. Důkazné břemeno na straně stěžovatele
musí být zajištěné pořízením fotodokumentace.
Poznámka: Platné certifikované výkonnostní míče pro soutěže: typ 5012 S, 5022
S, 5042 S. Mládež může navíc používat odlehčený typ: 5032 S ( LIGHT ).
p. Miloslav Vach ( Komise mládeže KNS ): Informoval hlavně oddíly s mládeži
ohledně nabídky od pražského nohejbalového svazu. Jedná se o možnost startu
našich družstev mládeže na turnajích v Praze. Termíny budou určeny dodatečně
a tyto akce budou organizovány mimo kalendář pražských turnajů, které plní
kreditní systém.
p. Peter Rackovský ( předseda KNS ): Uvedl, že Zpravodaj KNS 2020 bude
v tištěné podobě rozeslán všem oddílům družstev mužů, mládeže a ONS
v termínu do 31. března 2020.
Návrhy k soutěžím 2020 byly v jednom hlasovacím bloku bez dalšího
připomínkování delegátů schváleny ( 12–0–0 ).
6.
NÁVRH ROZPOČTU KNS PRO ROK 2020
Návrh rozpočtu KNS pro rok 2020 ( viz Příloha č.2 tohoto Zápisu ) obdrželi
všichni delegáti před samotným jednáním Konference.
Diskusní blok k návrhu rozpočtu:
p. Peter Rackovský ( předseda KNS ): Vysvětlil, že udělení finanční odměny ve
výši 6.000 Kč oddílům mládeže za procentuální účast na vyhlášených akcích
nebude. Odůvodněním je, že v rámci motivačního programu dostávají družstva
mládeže nemalé částky. Navíc podobnou odměnu získávají zaslouženě ta
družstva, která se zúčastní šesti, nebo všech sedmi vyhlášených turnajů.
Dalším návrhem v motivačním programu, je odměnit nejlepší tři družstva KP

mužů sportovním materiálem ( míčem ) a stejně tak nejlepší družstvo ve skupině
o umístění. Doposud byl odměněn pouze vítěz KP. Ostatní odměny v motivačním
programu družstev mužů i mládeže zachovat.
Návrh byl bez dalšího připomínkování delegátů schválen ( 11–0–1 ).
p. Jiří Očenášek ( Nymburk ): Navrhl potrestat oddíly startující v soutěžích kraje
daného roku za neúčast na jednáních Konference a VH KNS. Navržená částka
ve výši předepsané složené kauce oddílů tj. 500 Kč.
p. Peter Rackovský ( předseda KNS ): Doplnil, že výše uvedený návrh
p.Očenáška bude v případě jeho schválení platný od roku 2021, kdy se uskuteční
volební VH KNS.
Návrh byl bez dalšího připomínkování delegátů schválen ( 12–0–0 ).
Následně proběhlo hlasování ke schválení rozpočtu KNS 2020.
Návrh rozpočtu 2020 byl delegáty schválen ( 12–0–0 ).
7.
USNESENÍ KONFERENCE KNS 2020
Usnesení Konfernce KNS jako samostatná Příloha č. 3 tohoto Zápisu. Usnesení
ve svých bodech zahrnuje vše projednané na Konferenci KNS ( Ověřovatel ).
Výsledek hlasování: 12 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování
Delegáti schválili usnesení Konference KNS ve všech bodech.
8.
ZÁVĚR KONFERENCE KNS
Předseda KNS a moderátor p. Peter Rackovský závěrečním slovem poděkoval
všem přítomným za účast na jednání a oficiálně Konferenci ukončil.

V Osnici dne 22. 2. 2020 zapsal
p. Jiří BERÁNEK

Zápis z Konference KNS provedl
p. Peter RACKOVSKÝ

Zápis ověřil
p. Michal KAŠPÁREK

