ZÁPIS
z jednání Ligového semináře
Nymburk 10.12.2016 14,00 – 18,00 hodin
1. Účast
o Celkem 19 účastníků z 9 oddílů a 6 členů VV, odb.komisí a KNS. 6 zástupců extraligy (75%), 4
zástupci 1.ligy (50%), 4 zástupci 2.ligy (25%) a 4 zástupci BDL (50%).
2. Změna herního systému
o Prezident ČNS K.Kleník - úvodní vysvětlení a postoj VV k danému tématu.
o Vyjádření jednotlivých zástupců ligových oddílů k tomuto tématu
 J.Spáčil (Prostějov) přednesl písemné vyjádření R.Beneše (omluven pro nemoc) –
doporučuje upravit 1.kolo play-out jen na 1 utkání
 V.Hlavatý, F.Veselý (K.Vary) – navrhují změnu baráže – poslední z ELM s prvním
z 1LM
 M.Paták, M.Maršálek (Šacung) – nevhodný systém při možném sestupu až ¼ družstev
 P.Gulda (Modřice) – stejný problém se sestupem až 2 družstev z ELM nebo 1LM
 B.Pilbauer, O.Matějka (Č.Budějovice) – podobně jako předchozí, dlouhý čas mezi
play-out do baráže
 M.Flekač, M.Spilka, M.Doucek (Čelákovice) – baráž 7.+8. ELM a 1.+2.1LM formou
prolínací skupiny
 J.Pavelka (Přerov) – bez připomínek k současnému systému
o Návrh moderátora po společné diskuzi – ponechat stávající systém soutěží mužů, KTR příp.
nová Ligová komise (pokud se v r.2017 ustanoví) připraví dostatečně včas pro
veřejnou/odbornou diskuzi koncepci soutěží pro další ročníky od r.2018, příp. 2019. Systém
soutěže BDL podle počtu přihlášených – STK spolu s KM, včetně návrhu Termínového
kalendáře
o Hlasování o návrhu : téměř všichni přítomní souhlasí s návrhem moderátora
3. Termínový kalendář
o Témata pro diskuzi : MČR mužů, začátky ligových soutěží, letní přestávka
 Prostějov – bez problémů
 Šacung – MČR muži nevhodný termín
 K.Vary – MČR muži venku, dvojice a trojice zvlášť, nikoliv v 1 víkendu, doporučuje
MČR M2 na začátku prázdnin a MČR M3 na konci prázdnin – venkovní hřiště,
doporučuje přidělovat MČR k pořadatelství jednotlivých KNS (střídání)
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 Modřice – dtto
 Č.Budějovice – MČR muži v hale, ale podzimní termíny, nespojovat dvojice a trojice
do 1 víkendu
 Čelákovice – souhlas s diskutujícími
 Přerov – TK přizpůsobit tak, aby se pravidelněji střídaly domácí zápasy s venkovními
 všichni – návrh TK není připraven k diskuzi na tomto Ligovém semináři, nejsou
připraveny ani rozpisy DS a JS k diskuzi
 K.Kleník – vysvětluje současný stav STK před VH, TK bude poprvé připraven ke
zveřejnění do konce t.r., střídání KNS v pořadatelství není zatím možné vzhledem
k velmi rozdílným podmínkám i úrovni řízení jednotlivých KNS
4. Různé
o Všeobecně je souhlas s ustanovením Ligové komise jako významného tvůrce systému soutěží,
TK, Rozpisů DS a JS a dalších podmínek ligových soutěží, při spolupráci s dalšími odbornými
komisemi (STK, KTR, KM). Účast zatím přislíbili zástupci K.Varů, Modřic, Čelákovic …).
o Doporučení pro Komisi rozhodčích – rozhodčí si budou nosit k utkání platné zápisy a budou
hlásit výsledek utkání
o K.Kleník k předchozímu tématu – nutná spolupráce s Komisí rozhodčích (nový předseda KR od
1.1.2017 M.Sachl ml.). Hlášení výsledku – je připravena aplikace přímo do výsledkové části
webu ČNS prostřednictvím moderních technologií (notebooky, tablety, smartphony) a
internetové sítě.
o Pro budoucnost je třeba počítat s elektronickým zápisem o utkání s možností přímého napojení
do výsledkového systému s možností okamžitého zápisu statistiky a s možností zrušit písemné
verze elektronických soupisek při zavedení členských karet jako hráčských registračních
průkazů. Přitom je třeba najít způsob zavedení zapisovatele, případně s finanční spoluúčastí
ČNS.
o Doporučení pro výrobu a distribuci propisovacích zápisů o utkání na 7 zápasů (BDL, případně
nižší soutěže). Nekvalitní kopie zápisů zasílané domácím družstvem (většinou až z 1.kopie
propisovacího zápisu, když si rozhodčí odvezou zápis před jeho ofocením)
o Diskuze o úrovni, potřebnosti a kvalitě TVCOM přenosů a záznamů u Extraligy mužů a při
dalších akcích ČNS – nejednotný systém zápisu průběžného stavu, malá angažovanost gestora,
časté změny SW nastavení. Doporučení pro zvážení změny poskytovatele (YOUTUBE ??),
gestora a administrátora, společné nastavení výsledkové části.
5. Juniorská liga
o Obecně souhlas, ale není připraveno, mělo by se řešit až s ustanovením Ligové komise
6. Kreditní systém
o Předběžné výsledky a stav pro závěrečnou zprávu předvedl předseda Komise mládeže na své
tabulkové prezentaci. Celkové výsledky až po poslední akci – Poháru ČNS mladších a starších
žáků – turnaj v Bystřici nad Perštejnem 26.12.2016 – a nahlášení všech KNS o naplnění
Směrnice (vykoupení družstev bez mládeže)
o Obecné uspokojení a velký dík pro KM a M.Hostinského za velmi dobrou přípravu a průběh
v celém ligovém ročníku. Významný přínos pro oddíly, které s mládeží trvale pracují, i když
může být finanční ohodnocení ještě větší a motivující.
Součástí Zápisu je prezenční listina.
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Zapsal : V.Pabián

Kamil K l e n í k, v.r.
prezident Českého nohejbalového svazu
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