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ZÁPIS
z jednání Ligového semináře
Nymburk 27.10.2018 10,00 – 13,00 hodin
1. Účast
o Celkem 18 účastníků z 15 oddílů, 3 členové VV, 2 z KNS a 5 hostů (odborné komise a DR). 7
zástupců extraligy (88%), 5 zástupců 1.ligy (63%), 6 zástupců 2.ligy (38%), 2 zástupci KNS.
2. Změna herního systému
o Prezident ČNS K.Kleník – zhodnocení účasti, role STK a VV ČNS ve vztahu k závěrům Ligového
semináře jako poradního orgánu, úvodní vysvětlení a postoj STK a VV k návrhům reorganizace
soutěží.
o Návrh M.Maršálka na skupinovém hlasování podle rozdělení zástupců jednotlivých ligových soutěží,
návrh nebyl přijat, hlasování bude za všechny zástupce
Hlasování

o

Počet
Počet pro souhlas
Pro
Proti Zdržel se
hlasujících
17
9
6
9
2
Projednání návrhu reorganizace soutěží předložené expertní skupinou vedenou ing. Richardem
Benešem


R.Beneš vysvětlil předložený návrh reorganizace ligových soutěží zpracovaný expertní
skupinou z pověření Konference ČNS. Poděkoval za spolupráci ligových oddílů (vyjádření
vedoucích družstev), zpochybnil způsob a vůbec konání kvalifikací o 2.ligu a zpochybnil
povinnost mládeže, případně její vykoupení. Dále zpochybnil nečinnost STK a VV ČNS
po předložení návrhu reorganizace soutěží



V.Hlavatý (K.Vary) – návrh expertní skupiny nesouhlasí s počtem ligových družstev – na
2.ligu by zbylo 6 -8 družstev



K.Kleník vysvětlil současný stav v kvalifikacích o 2.ligu a východiska v počtu družstev
2.ligy v návaznosti na navrhovaný systém extraligy a 1.ligy o 10 družstvech. Odmítnul
znechucení R.Beneše k nečinnosti STK a VV ČNS – viz zápisy z jednání VV ČNS.



M.Maršálek (Komise tuzemského rozvoje) – KTR zpracovala na základě jednání Ligového
semináře 2015 a z pověření VV ČNS souhrnný materiál k reorganizaci soutěží, který byl
předložen Ligovému semináři 2017 a byl zástupci ligových oddílů odmítnut. Upozornil na
negativní vývoj nohejbalu s nečinností ČNS. Návrh STK posuzuje jako negativní,
defenzivní a demotivující pro družstva. Návrh expertní skupiny je propracovaný a
podložený názory družstev, dobré částečné řešení, včetně návrhu snížení počtu utkání a
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povinných hráčů dle modelu BDL. Zpochybnil povinnosti družstev, především na úrovni
2.ligy (regulérní hala). Nakonec navrhnul ponechat současný model ligových soutěží,
pozdržet reorganizaci a připravit nové návrhy


K.Kleník reagoval na vystoupení M.Maršálka – odmítnul negativistická a krizová
vyjádření k budoucnosti nohejbalu. Nesouhlasí s názorem pozdržet reorganizaci a
připravit opět další návrhy na reorganizaci.



M.Paták (Šacung) – diskuze ke zkrácení utkání, snížení počtu hráčů, podpora
třístupňového systému soutěží, návrat zpět z dvoustupňového modelu na současný by byl
velmi komplikovaný.



R.Beneš (Prostějov) – oznámil odchod z jednání pro neodkladnou činnost jako trenéra při
právě probíhajícím MČR jednotlivců mužů, u další diskuze k tématům již nechce dál být
přítomen, expertní skupina návrh předala a splnila úkol delegátů Konference.



V.Pabián (Chabařovice) – navržený systém expertní skupiny (10 družstev extraligy a
1.ligy) je neproveditelný z hlediska Termínového kalendáře. Zahájení soutěží v březnu a
zakončení na konci října je pro kluby neproveditelné z hlediska zajištění hal. V této době
jsou již v běhu soutěže volejbalu, florbalu, basketu a dalších sportů a zajistit halu je pro
mnohé oddíly nemožné!



K.Kleník – vysvětlil doplnění modelu expertní skupiny o návrh modelu Termínového
kalendáře, kde jsou termíny nemožné realizovat – MČR dorostu v prázdninovém období,
MČR mužů dvojic a trojic v jednom víkendu (naprostý nesouhlas ligových družstev),
utkání play-off až do konce října s ohrožením konání Superfinále.



V.Hlavatý (K.Vary) – degradace 2.ligy v tomto roce (6 družstev ve skupině), řešení pro
další rok zatím není vidět při zachování současného modelu, když se ukazuje opět
nenaplnění 2 skupin 2.ligy



J.Beránek (Slaný) – pro družstvo je zatím 2.liga maximum, přechod do 1.ligy je příliš
náročný, nesouhlasí s otevřením soutěží s přihláškou jakéhokoliv družstva bez kvalifikací



L.Kratochvíl (Legislativa) – návrh expertní skupiny s 10 družstvy extraligy a 1.ligy je
v současné době nerealizovatelný (Termínový kalendář, potřeba hal, dopad na zbytek
družstev v 2.lize). Odmítá názory o nevratném stavu, což dokumentuje minulost
nohejbalových soutěží. Apeluje na účastníky semináře na zvážení postoje k jednotlivým
návrhům při hlasování z hlediska reálného současného stavu.



o
o

J.Kantner (Čakovice) – prodlužování soutěží je nereálné z hlediska vyváženosti soutěžního
období a období klidu a přípravy na další sezónu.
Návrh K.Kleníka po společné diskuzi – hlasování postupně o návrhu expertní skupiny, následně podle
výsledku hlasování případné hlasování o modelu navrhovanému STK.
Hlasování o návrhu expertní skupiny. Návrh nebyl zástupci Ligového semináře přijat.
Hlasování
Počet
hlasujících
17

o

Počet pro souhlas

Pro

Proti

Zdržel se

9

4

11

2

Hlasování o návrhu STK. Návrh nebyl zástupci Ligového semináře přijat.
Hlasování
Počet
hlasujících
18

Počet pro souhlas

Pro

Proti

Zdržel se

10

3

14

1
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o
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o

o
o

o

o

K.Kleník zhodnotil negativní hlasování pro oba návrhy, z toho logicky vyplývá, že dále platí současný
model ligových soutěží i pro ročník 2019.
D.Tůma (Start) – návrh na úpravu RDS o úpravu dnů a časů (umožnění hrát v týdnu). STK tento
návrh zohlední v RDS 2019.
M.Maršálek (KTR) – navrhuje upřesnění RDS v povolení času utkání podle hracího období (podzimní
zápasy začínat max. v čase 14:00 hod.) STK tento návrh zohlední v RDS 2019 kromě utkání, kde je
možnost umělého osvětlení. Dále M.Maršálek navrhuje určit pro každou soutěž hrací dny a hodiny
(rozhodčí, fanoušci). K.Kleník vysvětlil, že současný amatérský nohejbal neumožňuje tento návrh
uskutečnit a už v minulosti byly takové návrhy odmítnuty na úrovni Ligového semináře, Konference a
Valné hromady. Dále M.Maršálek navrhuje snížit povinnost náhradní haly pro 2.ligu o sehrání utkání
v náhradní neregulérní hale po dohodě obou družstev. K.Kleník odporuje s tím, že z hlediska platných
dokumentů ČNS není možné takový návrh akceptovat ani tolerovat.
M.Hostinský (Komise mládeže) – vyzývá ligové oddíly ke spolupráci při zajištění pořadatelství nebo
alespoň zajištění odpovídající haly pro MČR jednotlivců starších žáků v termínu 24./25.11.2018
V.Hlavatý (K.Vary) – problém s pořadatelstvím všech jednorázových soutěží (MČR, Pohár ČNS
mládeže), především při zajištění náhradní haly s možností více kurtů, poděkování Českému Brodu za
uspořádání 5 MČR v roce 2018.
V.Pabián (Chabařovice) – řešení se nabízí omezením počtu přijatých sestav, které umožní mít
zajištěnou náhradní halu jen s 1 regulérním kurtem. Pak by bylo nutné řešit možnost třeba kvalifikací
v rámci krajů.
L.Kratochvíl (Legislativa) – připraví materiál pro úpravu Stanov a dalších dokumentů ČNS pro
možnost veřejné diskuze s ligovými družstvy a KNS


návrh v oblasti členství (kolektivní v právnických osobách, nebo individuální v nižším
článku sdružení)



návrh na řízení okresních a krajských soutěží



o

o

návrh na zrušení Konference, ale zřízení stálé „Rady“ pro oblasti, které jsou dosud
v kompetenci Konference
V.Pabián (Chabařovice) – doporučuje zasílat materiály, které se týkají strategických, rozvojových a
koncepčních materiálů na úroveň vedení oddílů. Oslovení vedoucích družstev expertní skupinou
R.Beneše nebylo pro danou problematiku adekvátní a dostatečně podpůrné, protože o tak významné
problematice se mohou vyslovovat jen odpovědní funkcionáři oddílů, nikoliv vedoucí družstev, kteří
většinou řeší jen omezenou individuální potřebu družstva nebo dokonce samotného vedoucího
družstva.
K.Kleník poděkoval za účast a názory zástupců oddílů, KNS a hostů.

Součástí Zápisu je prezenční listina.
Zapsal : V.Pabián

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