KVALIFIKACE O 2.LIGU 2019
skupina A – Praha
13. října 2018
PROPOZICE
1/ Organizátor

Český nohejbalový svaz, STK
Kamil Kleník, předseda STK
tel.mobil: 737 224 396
E – mail: k.klenik@nohejbal.org

2/ Termín, místo konání a pořadí zápasů

13. října 2018
pořadatel TJ Pankrác

Venkovní hřiště: Družstevní ochoz 1717/5a, Praha 4
Sportovní hala pro případ nepřízně počasí: Lomnického 1/1071, 14000 Praha 4
kontakt vedoucího pořadatelského družstva :
Jméno: Jakub
Příjmení: Petrás tel: 603 934 358
e-mail: petras.jakub@seznam.cz
___________________________________________________________________
1.utkání
2.utkání
3.ukání

09:00 hod
12:00 hod
15:00 hod

TJ Pankrác vs NK Janovice nad Úhlavou
NK Janovice nad Úhlavou vs NK Bajda Kroměříž
NK Bajda Kroměříž vs TJ Pankrác

V případě dohody obou družstev a řídícího turnaje je možné zahájit 2. a 3.utkání v dřívějším
čase, než je uvedeno výše, nejdříve však 30 min. po skončení předchozího utkání.
Pozdější začátek 2. a 3.utkání je možný jen pro časový skluz trvání předchozího zápasu, 30
min. po jeho skončení.
Družstva 1.utkání (TJ Pankrác a NK Janovice nad Úhlavou) se budou prezentovat nejpozději do
8:30 hod.
Družstvo NK Bajda Kroměříž se bude prezentovat nejpozději do 11:30 hod.
3/ Startující

4/ Pravidla

1. TJ Pankrác (Praha – sestupující ročníku 2018)
2 NK Bajda Kroměříž (Zlínský kraj)
3 NK Janovice nad Úhlavou (Plzeňský kraj)
hraje se dle platných dokumentů ČNS a Rozpisu dlouhodobých soutěží 2018

5/ Hrací systém tři družstva této skupiny se utkají vzájemně každý s každým. Hraje se utkání
na 9.zápasů (bez 3.dvojice) utkání končí dosažením 5. vítězného zápasu jedním z družstev.
První dvě družstva v pořadí skupiny mají právo startu ve 2.lize ročníku 2019. Třetí družstvo v
pořadí skupiny bude osloveno k účasti ve 2. lize mužů 2019 v případě odmítnutí nebo nesplnění
podmínek některého z družstev, které si účast v kvalifikaci vybojovalo.

6/ Rozhodčí

deleguje Komise rozhodčích ČNS

7/ Řídící kvalifikace

deleguje STK ČNS

8/ Soupisky

družstva předloží při prezentaci platnou elektronickou soupisku
v tištěné podobě s podpisem oprávněné osoby oddílu dle registru ČNS

