Český nohejbalový svaz, z.s., Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Břevnov
tel. 602 940 312 ° e-mail : nohejbal@cuscz.cz ° web : www.nohejbal.org

Zápis ze 16. jednání Výkonného výboru ČNS
konaného v Českém Brodu dne 22.6.2018 (18:00-20:15 hod.)

Účastníci
Výkonný výbor
Generální sekretář
Dozorčí rada
Hosté
Omluveni

Kamil Kleník, Vlastimil Stehlík, Vladimír Hlavatý, Petr Jahoda
Vlastimil Pabián
bez účasti
Ivan Škoda, sekretář STK
M.Hostinský, O.Košatka
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Usnášeníschopnost
Jednání se účastní nadpoloviční většina členů VV ČNS, VV je usnášeníschopný.

Kontrola plnění úkolů
-

V.Hlavatý připraví pro VV doporučení kontroly areálů z hlediska funkčnosti, formálního i věcného
naplnění dokumentů ČNS. Úkol pro stanovení podmínek dle úrovně soutěží, po zahájení ligových soutěží,
úkol nadále trvá.
Zpráva o činnosti KM za rok 2017 – není dosud zpracována, Úkol trvá.
KPM – Vytvoření certifikátu pro držitele licence B trenéra nohejbalu. Úkol trvá.

1 STK
-

Vydaná rozhodnutí STK : Rozhodnutí STK 2018-08 dohrávka ELM32
STK projedná s oddíly BDL způsob, termín a místo utkání o umístění na 9.-12.místě, následně vydá
propozice.
- VV projednal nestandardní ukončení utkání 2.ligy mužů sk.B Příšovice – Čelákovice B, když kapitán
družstva hostů oznámil rozhodčímu, že hráči musí odjet na utkání extraligy a na poslední utkání za stavu
5:2 pro domácí už nenastoupí. Dle vyjádření V.Kratochvíla není podobné ukončení v SŘ ani v jiných
dokumentech řešeno a bude nutné podobný případ definovat v návrhu soutěžních dokumentů pro další rok.
- VV bude iniciovat úpravu soutěžních dokumentů na řešení mimořádných událostí zasahujících do
včasného zahájení nebo i sehrání celého utkání – dopravní kalamita, havárie, zranění či nemoc na cestě
apod. Návrh předloží P.Jahoda.
- Předběžný souhlas s pořadatelstvím MČR jednotlivců žen TJ Spartak Čelákovice v termínu TK při
povolení výjimky sehrání utkání 2LMB CELA-VSET (vzdálené šatny)
- Dohoda o pořadatelství MČR trojic mužů v termínu TK (bez předložení přihlášky) TJ Slavoj Český Brod
za finanční podpory ČNS (úhrada věcných cen a pohárů nad rámec pořadatelství MČR). VV souhlasí.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
4:0
4
0
0
-

Přihláška na pořadatelství MČR dorostu jednotlivců TJ Dynamo České Budějovice v termínu 10.11.2018 –
SH Lokomotivy. VV souhlasí.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
4:0

Pro

Proti
4

Zdržel se
0

0

-

Přihláška o pořadatelství MČR jednotlivců mladších žáků UNITOP SKP Žďár nad Sázavou v termínu TK
VV souhlasí.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
4:0
4
0
0
-

-

VV konstatuje, že není zatím pořadatel pro MČR jednotlivců, dvojic a trojic starších žáků, jednotlivců
mužů, dvojic a trojic žen. VV vyzývá STK, Komisi žen a Komisi mládeže k jednání s možnými pořadateli.
Projednání úvodního návrhu RDS 2019-2020 předložené R.Benešem po zadání Konferencí ČNS. VV
materiál projednal, VV nesouhlasí s rozšířením 1. ligy a extraligy na 10 družstev a vyzývá R.Beneše o
předložení návrhu vzorového Termínového kalendáře na rok 2020 bez varianty play-off ve 2 hracích
víkendech – vazba na nedělní utkání BDL a střídavého startu dorostenců v soutěžích mužů.
Projednání návrhu smlouvy o pronájmu Arény SPARTA Podvinný Mlýn na superfinále BDL, 1.ligy žen a
Extraligy mužů. Předložený rozpočet vyšší pro rozšíření doby pronájmu (BDL,1LŽ,ELM). Současně
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prezident ČNS oznámil rozhodnutí Magistrátu hl.m.Praha o přidělení dotace 100 tis.Kč na pořádání
letošního superfinále. VV pověřuje prezidenta ČNS k podpisu Smlouvy.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
4:0
4
0
0
-

Dohoda o pořadatelství (bez předložení přihlášky) TJ Slavoj Český Brod M3 v termínu TK za finanční
podpory ČNS (úhrada věcných cen a pohárů nad rámec pořadatelství MČR. VV souhlasí.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
4:0
4
0
0
-

2 Komise mládeže
-

Partnerské kempy ČNS – přijaté přihlášky TJ Radomyšl, TJ Sokol Modřice 2x a UNITO SKP Žďár n.S.
Sekretář oznámí projednání a souhlas KM s jejich zařazením do Partnerských kempů mládeže 2018. VV
bere na vědomí.

3 Různé
-

-

-

Informace o jednání K.Kleníka s prezidentem Rumunské asociace – přímé přenosy, organizace UNIF
poháru (medailově nejúspěšnější země ČR, SR a Rumunsko), 1.9. v Kluži Rumunsko - ČR a 6.10. v Kluži
Rumunsko-Slovensko. Doprava do Kluže mikrobusy firmy Šmejkal, hospodář připraví návrh na krytí
fin.prostředků. VV pověřuje KRe k přípravě akce a k nominaci z pohledu současného hracího kola ELM.
Informace K.Kleníka o dokončení překladu jihokorejského dokumentu o JOGKU a veřejném přístupu
k tomuto videodokumentu (odkaz na webu ČNS). K.Kleník doporučuje každému tento videodokument
shlédnout.
Informace o návrhu nabídky pro fanoušky účasti na MS v Rumunsku.
V.Pabián projevil velkou nespokojenost s činností Komise zahraničního rozvoje (V.Stehlík) v otázce
propagace mládežnických akcí u zahraničních národních asociací – v dubnu odeslané pozvánky na
Mezinárodní kemp mládeže nebyly vůbec rozeslané do zahraničí ani na UNIF pro propagaci na webových
stránkách. Na mezinárodním turnaji ve Francii byly k dispozici propagační letáčky na letní kempy mládeže
a o pořádání kempů v ČR nikdo nevěděl. Jak potvrdila gen.sekretářka UNIF nebyla informace též předána.
V.Hlavatý projevil nesouhlas s rychlým rozhodnutím Komise mládeže o konání Poháru ČNS st.žáků v
D.Počernicích, když byl v termínu naplánován turnaj mládeže v rámci přeboru kraje. Dále upozorňuje na
velmi pomalé vkládání výsledků Poháru ČNS mládeže na web ČNS.
Další jednání VV

-

Navržený termín: červenec 2018.
Navržené místo: bude určeno
Kamil Kleník, v.r.
prezident ČNS
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