
 

 

Zápis č.3/2020 z jednání    

   Výkonného výboru  

   středočeského KNS  
                        konaného dne 23. října 2020  

 

Jednání VV KNS proběhlo s ohledem na situaci COVID 19 a opatření vlády 

pouze elektronickou formou mezi všemi členy VV. 

Omluveni: 0. Hosté: 0. 

Jednání se účastní nadpoloviční většina členů VV, VV je usnášeníschopný. 
  

Program jednání: 

1. Konečné Zprávy STK, Komise mládeže a Komise rozvoje a propagace za 

rok 2020 

2. Příprava soutěžního ročníku 2021 

3. Různé  

 

Přílohy Zápisu:  č.1 – č.2  Vzájemná výsledková bilance: finálová a   

                                                   skupina o umístění - tabulky 

   č.3   Zpráva Komise rozvoje a propagace 2020 

 

 

1.       KONEČNÉ ZPRÁVY STK, KOMISE MLÁDEŽE A KOMISE  

 ROZVOJE A PROPAGACE ZA ROK 2020 

 

1.1  Zpráva STK Středočeského KNS  
 

Tabulka základní části - skupiny A 

pořadí Tým Z V R P  Skóre B 

1. NK Zaječov  6  5  0  1  32:13  10  

2. NK Liha  6  4  0  2  28:18  8  

3. SK Šacung 1947 Benešov B  6  2  1  3  24:31  5  

4. TJ Sokol Zvánovice  6  0  1  5  13:35  1  

 

http://www.scnohejbal.cz/statistiky/nk-zajecov/
http://www.scnohejbal.cz/statistiky/nk-liha/
http://www.scnohejbal.cz/statistiky/sk-sacung-cnes-benesov-b/
http://www.scnohejbal.cz/statistiky/TJ%20Sokol%20Zvánovice/


Tabulka základní části - skupina B 

pořadí Tým Z V R P Skóre B 

1. TJ Slavoj Český Brod B  6  3  2  1  29:26  8  

2. TJ Spartak Čelákovice B     .            6  2  2  2  28:26  6  

3. SK Jizerní Vtelno A  6  3  0  3  24:23  6  

4. TJ Slavoj Vrdy  6  1  2  3  24:30  4  

 

Ze skupin postoupily celky z prvních dvou míst do finále, třetí a čtvrté 

týmy do skupiny o 5. – 8. místo, čili NK Zaječov, NK Liha, TJ Slavoj Český 

Brod a TJ Spartak Čelákovice B se vzájemně započítávanými výsledky. Ve 

finálové skupině bohužel došlo ke karanténě spojenou s nákazou u týmu  

Zaječova, který tak už nemohl nastoupit do dvou posledních utkání. 

Dle znění Zpravodaje pro rok 2020: „V případě prokázané karantény  

družstva spojené s nemocí COVID – 19, která družstvu nedovolí soutěž  

dokončit, nebude takové družstvo nijak sankciováno ( vyloučení…. ) a jeho  

výsledky budou pouze anulovány“. 

Rozhodnutí STK KNS: Výsledky týmu NK Zaječov, které se týkají finálové 

skupiny, budou anulovány, čili i vzájemné souboje s týmem NK Liha ze základní 

skupiny. Toto ve výsledku nemá dopad na konečné umístění týmů, pouze mění 

jejich bodový zisk. Dle výše uvedeného usnesení nebude tým Zaječova nikterak 

sankcionován.  

O umístění  družstva Českého Brodu na prvním místě rozhodla lepší  

vzájemná bilance s týmem Čelákovic B ( 5:5, 6:4 ).  

 

Konečná tabulka finálové skupiny Krajského přeboru 2020 

pořadí tým Z V R P skóre   body 

1. 
TJ Slavoj Český 

Brod B 
4 2 1 1 20 : 18 5 

2. 
TJ Spartak 

Čelákovice B 
4 2 1 1 21 : 14 5 

3. NK Liha 4 1 0 3 12 : 21 2 

4. NK Zaječov 0 0 0 0 0 : 0 0 

 

 

 

http://www.scnohejbal.cz/statistiky/tj-slavoj-cesky-brod-b/
http://www.scnohejbal.cz/statistiky/spartak-celakovice-b/
http://www.scnohejbal.cz/statistiky/vtelno_a/
http://www.scnohejbal.cz/statistiky/tj-slavoj-vrdy/


Konečná tabulka skupiny o 5. – 8. místo 

pořadí Tým Z V R P skóre body 

1. SK Jizerní Vtelno 6 6 0 0 36 : 6 12 

2. 

TJ Sokol Čáslav/ TJ 

Slavoj Vrdy 6 3 0 3 23 : 23 6 

3. 

SK Šacung Benešov 

B 6 2 1 3 19 : 28 5 

4. TJ Sokol Zvánovice 6 0 1 5 14 : 35 1 

 

Ve Slaném 16. 10. 2020 

       Mgr. Jiří Beránek  

         předseda STK 

 

 

1.2  Zpráva Komise mládeže ( KM ) Středočeského KNS 

 Rok 2020 byl pro nohejbalové soutěže, ale i ostatní sporty velmi náročný.  

V důsledku vyhlášení epidemie koronaviru došlo na omezení, či zrušení  

sportovních soutěží a nebylo jisté, jak se bude situace vyvíjet. Nakonec se přeci 

jenom opatření zmírnila a soutěže se podařilo se zpožděním rozehrát.  

 

KM ČNS vydala pro zkrácený ročník 2020 upřesnění ke splnění kritérií  

kreditního systému. Vzhledem k časovému omezení soutěžního ročníku dochází 

k úpravě soutěžního řádu v bodě 1.4.1: 

SŘ čl.1.4.1 „Podle způsobu uspořádání se soutěže organizují jako:  

a) Dlouhodobé, zejména družstev, hrané v delším časovém rozpětí systémem, v 

kategoriích a v termínech dle Rozpisu soutěží. Většinou se skládají ze základní a 

nadstavbové části. Za dlouhodobou se považuje soutěž minimálně 4 družstev z 

minimálně 2 oddílů. Za dlouhodobou soutěž se považuje též seriál minimálně 5 

jednorázových soutěží. (pokud soutěž zároveň slouží ke splnění povinnosti 

účastníků jiné soutěže dle článku 3.2, musí řídící orgán soutěže zorganizovat 

min. 3 jednorázových soutěží)“. 

U krajských turnajů mládeže bude postupováno jako v minulosti k vyplácení 

odměny 2.000 Kč pořadateli, při doložení předepsané dokumentace z akce. 

 

Řídicímu orgánu KNS se podařilo dát do Rozpisu v termínové listině všech 

sedm turnajů a ty se podařilo odehrát i když dle výše uvedeného stačilo  

zorganizovat soutěž na pět akcí ( splnění povinnosti mládeže účasti na  

minimálním počtu 3 akcí ).  



Ročník 2020 opět probíhal ve sloučeném modelu kategorií dorostu a žáků. KM 

KNS povolila start družstva žáků Dolních Počernic na „divokou kartu“ a toto 

družstvo zpestřilo soutěž na celkem třech turnajích, kterých se zúčastnilo. Účast 

všech jednotlivých týmů je vidět v přiložené tabulce. Nejslabší účast vykázala 

Kutná Hora ( pouze 2 turnaje ), která ovšem neměla povinnost plnění mládeže. 

 Celkově dominoval tým Českého Brodu. Ten sklízí úspěchy díky 

dlouhodobé práci klubu s mládeží. Pokud vezmeme jednotlivé kategorie, tak 

v žácích zvítězil již zmiňovaný Č. Brod a druhý byl Benešov. Ostatní družstva 

bodově zaostávala. V dorostu byl nejlepší Kostelec, ale velmi dobře mu 

konkurovalo družstvo Slaného. V hodnocení jednotlivců si to v kategorii žáků 

rozdali o post jedničky českobrodští hráči a nakonec nejvíc bodů získal Richard 

Baloun. Dorosteneckou jedničku si vybojoval Jiří Krubr z Kostelce. 

Blahopřejeme! Cena – sportovní trofej bude vítězům předána na Valné hromadě 

KNS ( únor 2021 ). 

 Závěrem bych rád dodal, že se podařilo vše zvládnout a poděkování patří 

určitě všem, kteří se v této nelehké době podíleli na uspořádání turnajů. Do 

budoucna všichni věříme v lepší situaci a ještě jednou přeji všem především 

pevné zdraví. 

 

V Uhlířských Janovicích 18. 10. 2020                   Miloslav Vach – KM KNS                                                                            

 

 V ročníku 2020 se uskutečnilo a v pořádku proběhlo všech sedm našich 

mládežnických akcí v souladu s termínovou listinou. První čtyři byly řádně 

v předepsaném čase uloženy na web ČNS. Bohužel po prázdninách došlo 

k virovému zablokování těchto stránek a tak veškerá předepsaná dokumentace 

z posledních třech turnajů byla zaslána náhradním řešením a to prostřednictvím 

mailu přímo panu Marku Líbalovi ( KM ČNS ).   

                                                                            Daněk Michal  – člen KM KNS 

 

Přehled účasti družstev mládeže 2020: 

  1 2 3 4 5 6 7 

Benešov ano ano ano ano ano ano - 

Čáslav ano ano - - - ano - 

Čelákovice - ano ano ano - - - 

Český Brod ano ano ano ano - ano ano 

Kostelec n.Č.l. ano ano ano ano ano - ano 

Kutná Hora ano ano - - - - - 

Slaný ano ano ano ano ano - ano 

 

Dolní Počernice ano ano - - ano - - 



Konečná tabulka KP mládeže 2020 ( žáci + dorost ) 

1. TJ Slavoj Český Brod   76 bodů 

2. TJ Sokol Kostelec n.Č.l.   45 bodů 

3. SK Šacung Benešov    39 bodů 

4. TJ Sokol Slaný     38 bodů 

5. TJ Sokol Čáslav    13 bodů 

6. NK Sparta Kutná Hora         9 bodů 

7. TJ Spartak Čelákovice     4 body 

 

…. TJ Sokol Dolní Počernice   12 bodů 

 

 

Konečná tabulka KP žáků 2020:          Konečná tabulka KP dorostu 2020: 

1. Český Brod  67 bodů       1. Kostelec n.Č.l. 40 bodů 

2. Šacung Benešov  32 bodů       2. Slaný   36 bodů 

3. Kutná Hora             9 bodů       3. Čáslav  13 bodů 

4. Kostelec n.Č.l.   5 bodů       4.  Český Brod    9 bodů 

5. Čelákovice    4 body       5. Šacung Benešov   7 bodů 

7. Slaný     2 body 

 

…. Dolní Počernice 12 bodů 

 

 

1.3  Zpráva Komise rozvoje a propagace Středočeského KNS 

Stránky fungují po loňské změně webhostingu bez problémů. Problémy  

s hackem Gransy, který vyřadil z provozu nohejbal.org ( ČNS ) se nám vyhnuly. 

Stránky jsou v průběhu sezony oblíbeným zdrojem informací, o čemž svědčí 

čísla návštěvnosti za poslední rok: 3700 návštěvníků a 43000 pageviews.  

 

Celá Zpráva Komise rozvoje a propagace KNS 2020 k dispozici jako Příloha č.3 

tohoto Zápisu. 

 

Nejlepším hráčem KP družstev mužů za rok 2020 se stal Radek Nápravník 

z družstva NK Liha, který zaznamenal úspěšnost 80,0 %. Do hodnocení zahrnuti 

pouze hráči, kteří odehráli 15 a více zápasů. Blahopřejeme! Cena – sportovní 

trofej bude vítězi předána na Valné hromadě KNS ( únor 2021 ). 
 

V Golčově Jeníkově dne 14.10.2020 

                                                                                     Michal Němec  

                                                                      Komise rozvoje a propagace KNS    

 

 

 



2.       PŘÍPRAVA SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2021  

2.1  Valná hromada KNS  

Valná hromada středočeského KNS se uskuteční ve druhé polovině měsíce  

února 2020. Termín a místo budou upřesněny v pozvánce. Pozvánku  

s programem a další nezbytnou dokumentaci k jednání obdrží všichni zástupci 

z řad oddílů a ONS ( delegáti ) s dostatečným předstihem. Rovněž bude vše  

k dispozici na stránkách KNS. 
 

2.2  Splnění podmínek – přihlášky do ročníku 2021  

Do termínu 31. ledna 2021 odevzdání řádných přihlášek do dlouhodobých  

soutěží družstev mužů a mládeže, zaplacení startovného ( pouze u družstev  

mužů částka 300 Kč za družstvo ) a vyrovnané vyúčtování s KNS za rok 2020.  

Poznámka: Přihlášky elektronicky na adresu sekretáře KNS, startovné  

finančním převodem na účet KNS včetně zaslání potvrzení o provedené platbě  

elektronicky na adresu sekretáře.  

  

2.3  Obsazenost soutěží 2021 

Jediným novým týmem, který projevil zájem startovat v krajských soutěžích  

družstev mužů 2021 je Nová Ves ( ONS Praha–Západ ). Kvalifikace o postup do 

soutěží mužů středočeského kraje ročníku 2021 byla již předem zrušena. 
 

2.4  Kvalifikace o postup do 2. celostátní ligy ročníku 2021 

Družstva Český Brod B, Čelákovice B, Liha odmítla účast v kvalifikaci o postup 

do 2.celostátní ligy ročníku 2021. 

 

3.  RŮZNÉ 

3.1  Cestovní náhrady, odměna/ motivační program mládeže/ motivační program 

mužů, zajištění cen a sportovního materiálu k vyhodnocení ročníku 2020  

Hospodář svazu provedl vyúčtování cestovních náhrad a odměn v rámci  

motivačního programu družstev mládeže a mužů za rok 2020. Vše v souladu  

s článkem 3.2.12 Náklady – motivační programy Zpravodaje KNS 2020.    
 

3.1.1 Cestovní náhrady - mládež:  

SK Šacung Benešov  2.734 Kč 

TJ Sokol Slaný   2.360 Kč 

TJ Slavoj Český Brod  2.186 Kč 

TJ Sokol Kostelec n.Č.l.  1.779 Kč 

TJ Spartak Čelákovice  1.230 Kč 

TJ Sokol Čáslav      878 Kč 

NK Sparta Kutná Hora     730 Kč 

Celkem:          11.897 Kč 

Poznámka: Cestovní náhrady vypočteny na základě kilometrického ceníku  

autobusové vnitrostátní dopravy platné od 1.1.2020. Dopravce ARRIVA  

STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.  



3.1.2 Náhrada nákladů pořadatelům mládežnických akcí – kompenzace: 

Náhrada nákladů pořadateli mládežnické akce turnaje trojic, konané dne  

13.9.2020 v Čáslavi. Akce se zúčastnila pouze čtyři družstva. V souladu s  

článkem 3.2.12 Zpravodaje náleží pořadateli akce finanční kompenzace. 

TJ Sokol Čáslav   250 Kč  

Celkem:    250 Kč 

 

3.1.3 Motivační program družstev mužů  - odměny: 

TJ Slavoj Český Brod B  3.000 Kč ( 1.místo KP družstev )  

TJ Spartak Čelákovice B  2.000 Kč ( 2.místo KP družstev )  

NK Liha    1.000 Kč ( 3.místo KP družstev )  

Celkem:            6.000 Kč 

  

Všechny náhrady a odměny obdrží výše uvedené kluby mládeže a mužů  

finančním převodem nejpozději do konce měsíce listopadu 2020.  

V měsíci listopad 2020 rovněž proběhne objednávka sportovního materiálu  –  

nohejbalové míče u výrobce Gala a cen ( poháry, trofeje ), pro vyhodnocení  

nejlepších družstev a jednotlivců ročníku 2020. Zajistí sekretář KNS. 

 

3.2 Výsledkové listiny 

Zaslání výsledkových listin krajských soutěží družstev mužů a mládeže na ČNS 

zajistí sekretář KNS. Rovněž zaslání Formuláře plnění KNS zabezpečí sekretář 

KNS vše do stanoveného termínu 30.11.2020! 

 

3.3 Nohejbalové míče 

Družstvu NK Zaječov byl schválen nákup 5 ks nohejbalových míčů typ BN  

5042S prostřednictvím středočeského KNS. Úhrada tohoto sportovního  

materiálu proběhne klubem do konce roku 2020 platbou ( složenka, nebo  

finanční převod ) na účet KNS proti potvrzení na platebním dokladu. Předání  

míčů se uskuteční na jednání Valné hromadě KNS ( 02/2021 ). 

 

3.4  Příští jednání VV KNS 

Nejbližší termín jednání VV KNS proběhne začátkem února 2021 ( termín bude  

upřesněn ). Na tomto jednání již budou známy počty podaných přihlášek a STK  

KNS ( soutěže družstev mužů ) a KM KNS ( soutěže družstev mládeže ) si  

připraví organizaci a zajištění jednotlivých soutěží ročníku 2021. 
 

Dne 23. října 2020 zpracoval a zapsal  

Ing. Peter Rackovský 

                   sekretář KNS 
 


