Rozhodnutí STK 2019-02
1.

Obecný popis

1.1

Rozdělení skupin 2.ligy mužů
Pro soutěžní ročník 2019 splnilo podmínky startu ve 2.lize mužů, celkem 16
družstev. V termínu dle TK 2019, tj. do 31.1.2019 se přihlásilo pouze 14
družstev. Družstva NK Dynín (reg.ČNS C031 DYNI) a TJ Spartak
Čelákovice „B“ (reg.ČNS C020 CELA), která měla právo účasti ve 2. lize,
se nepřihlásila a svou neúčast v ročníku 2019 i písemně potvrdila. Družstvo
SK Hlinsko (reg.ČNS K053 HLIN), které mělo právo účasti postupem z
kvalifikace, se nepřihlásilo a svou neúčast v ročníku 2019 i písemně
potvrdilo. Dle 3.18.3.SŘ a v souladu s čl.5.5 RDS 2019 byla oslovena
družstva nepostupující z kvalifikace o 2.ligu 2019. Družstvo NK BAJDA
Kroměříž (reg.ČNS R072 KROM) souhlasí, zaslalo přihlášku a bylo
zařazeno do 2 ligy 2019. Družstvo TJ Sokol Třebíč (reg.ČNS K061 TREB)
odmítlo účast ve 2. lize.
Družstvo TJ Sokol Příšovice (reg.ČNS C051 PRIS) se přihlásilo, ale
neuhradilo startovné v termínu daném TK 2019 a proto nemohlo být přijato.
STK ČNS tak tímto konstatuje skutečnost, že soutěžní ročník 2019 bude ve
2.lize mužů pouze s 13 účastníky, kteří splnili podmínky účasti.

1.2

Splnění podmínek
STK posuzovala tři kritéria pro umístění do východní či západní skupiny. A to
geografickou polohu, vzdálenosti dojezdů a dojezdové časy k ostatním
družstvům stejné skupiny.

2.

Dokumenty použité při rozhodování
- Soutěžní řád ČNS
- Rozpis dlouhodobých soutěží 2019
- Termínový kalendář 2019
- Přijaté přihlášky družstev do 2.ligy mužů 2019
- Zaplacené startovné a vyjádření TJ Sokol Příšovice
- Zpráva STK o výsledku ligových soutěží 2018
- Písemné oznámení oprávněných družstev o jejich neúčasti ve 2.lize 2019
- Google mapy (pro určení geografické polohy, vzdáleností a času na cestě)

3.

Rozhodnutí
Přihlášená družstva do 2.ligy mužů byla rozdělena, dle geografické polohy,
na západní se 7 účastníky a východní skupinu se 6 účastníky. S ohledem na
výraznější geografický odstup jsou tato uvedená družstva zařazena do

východní B skupiny bez dalšího zkoumání: NK CLIMAX Vsetín „B“,
R.U.M. NK Holubice, PKS okna Žďár nad Sázavou, TJ Sokol Zbečník, NK
Bajda Kroměříž. Jako šesté družstvo bylo doplněno TJ Pankrác, které mělo
nejvýhodnější 2 hlavní kritéria uvedená v čl.1.3 tohoto Rozhodnutí – čas na
cestě a vzdálenosti dojezdů. Družstvo NK Legendy z.s. mělo nejvýhodnější
jen 1 kritérium – geografickou polohu.
Skupina A (západní)
SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary „B“
SDH Hradecko - nohejbal
Slovan Chabařovice
TJ Sokol Slaný
NK Janovice – Horažďovice
NK Legendy, z.s.
Spolek Nohejbal klub Zaječov
Skupina B (východní)
NK CLIMAX Vsetín „B“
R.U.M. NK Holubice
PKS okna Žďár nad Sázavou
TJ Sokol Zbečník
TJ Pankrác
NK BAJDA Kroměříž

4.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne
doručení tohoto Rozhodnutí. Podané odvolání musí být písemné a doručuje
se odvolacímu orgánu (VV ČNS) a doložené vkladem 2000,- Kč dle platné
Směrnice o hospodaření (poplatek za projednání odvolání). Doručuje se též
orgánu, který rozhodl v 1. stupni (STK ČNS).
Toto Rozhodnutí je zároveň Zápisem z jednání.
Hlasování ANO 3x

5.

Orgán, který rozhodoval a datum rozhodnutí
Dne 4.2.2019 rozhodla Sportovně technická komise ČNS.

V Praze dne 4.2.2019
Kamil Kleník – předseda STK ČNS
Ivan Králík – člen
David Němec – člen
Zapsal: Ivan Škoda, sekretář STK

