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Okresní soutěž a přebor 
mužů v nohejbale             

Praha - západ 
2018 

 
ROZPIS 



1. 
Předpis 

Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných 
doplňků vydaných řídícím orgánem soutěže. 
 

2. 
Řízení soutěže 

Řídícím orgánem soutěže je VV - STK ONS Praha-západ. ONS Praha-západ je členem OSS 
(okresní sportovní sdružení) Praha-západ. Z financí na nohejbalovém účtu OSS Praha-západ jsou 
pořizovány ceny pro nejlepší 3 týmy obou soutěží, nejlepší hráče a pro přebory dvojic a trojic a 
zimní přebory. Z financí na účtu jsou hrazeny nutné výdaje související s organizací soutěže, např. 
roční poplatek za pronájem webu pro ONS stránky. 
 

3. 
Podmínky účasti 

a) odevzdání řádně vyplněné přihlášky do soutěže a soupisky družstva, nejpozději do 24.03.2018 
b) zaplacení startovného ve výši Kč 1000,- na účet OSS Praha-západ u Komerční banky, číslo 

účtu: 2730111/0100 - v komentáři nutno uvést název oddílu a jméno zástupce, nebo hotově na 
schůzce 24.03.2018, družstvo které neuhradí startovné nemůže nastoupit do soutěže 

c) mít složenou vratnou zálohu na pokuty ve výši 1.000 Kč na účet OSS Praha-západ viz výše - v 
komentáři nutno uvést název oddílu a jméno zástupce, nebo hotově na schůzce 24.03.2018, 
družstvo které nebude mít uhrazenou zálohu nemůže nastoupit so soutěže (více bod 13.) 

d) družstva startují na vlastní náklady 
 

4. 
Soupiska 

Na soupisce musí být uvedeno min. 5 hráčů a max. počet hráčů není omezen. Při utkání může hrát 
pouze hráč, který je uvedený na soupisce schválené STK ONS PZ. Soupisku družstva je nutno 
odevzdat nejpozději na zahajovací schůzi 24.03.2018 nebo zaslat do 21.03.2018 e-mailem  na řídící 
orgán soutěže ONS Praha-západ (jakubfotr@volny.cz). Potvrzená soupiska se předkládá na 
vyžádání soupeře na každém utkání. Na soupisku je možné dopisovat nové hráče pouze do začátku 
prvního kola soutěže. Poté až v průběhu letní pauzy do začátku dalšího soutěžního kola po letní 
pauze.  Doplňování na soupisku provádí řídící orgán soutěže. 
Fluktuace. Fluktuací se rozumí start hráče v druhém družstvu jednoho oddílu během jednoho roku. 
Fluktuující hráč je uveden na soupisce základního družstva a i na soupisce druhého družstva, zde 
však s označením fluktuace písmenem „F“. Fluktuujících hráčů může v jednom utkání nastoupit 
pouze max. polovina z min. počtu hráčů v dané soutěži, jejichž minimální počet je dán rozpisem 
soutěže (u nás tedy 2 hráči). Fluktuace je povolena pouze do družstva vyšší soutěže. Fluktuace není 
povolena do družstva hrající stejnou či nižší soutěž. Fluktuující hráč může odehrát za družstvo ve 
vyšší soutěži maximálně polovinu zbývajícího počtu utkání družstva ode dne, kdy byl doplněn na 
soupisku družstva. Za start fluktuujícího hráče v utkání se považuje jeho uvedení v zápise o utkání. 
Jestliže převýší hráč počet povolených startů, jsou všechna utkání, v nichž takto neoprávněně 
startoval, kontumována ve prospěch soupeře. 
STK nedovoluje hráčům OP a OS start v jiných soutěžích řízených jednotlivými nohejb. svazy s 
výjimkou dorostenců. V případě zjištěného neoprávněného startu ve dvou oddílech budou zápasy, v 
nichž hráč nastoupil kontumována ve prospěch soupeře. 
 

5. 
Hrací systém soutěže 

Okresní přebor se hraje za účasti 7 až 8 družstev a okresní soutěž se hraje za účasti 7 až 8 
družstev. ONS Praha-západ si vyhrazuje právo měnit počet a obsazení účastníků v soutěžích, 
dle počtu přihlášených týmů. Soutěže se hrají systémem každý s každým, dvoukolově podle 
rozlosování, doma a venku. Pokud družstvo nemá vlastní hřiště, hraje jako domácí na hřišti soupeře 
v jeho hrací den. Změny hracího dne nebo výměna pořadatelství jsou možné pouze dle bodu 12. a to 
vždy po vzájemné dohodě soupeřů a je nutné je předem nahlásit řídícímu orgánu soutěže.  



  
6. 

Složení a utkání družstev 
Minimální počet hráčů družstva na utkání je 5 hráčů. Při menším počtu hráčů se celé utkání 
kontumuje ve prospěch soupeře. K zahájení utkání v předepsaný čas stačí 3 hráči družstva, další dva 
hráči se musí dostavit do zahájení zápasu 1D-1D. Ve druhé trojici musí nastoupit zbylí dva hráči, 
kteří nehráli v první trojici. Ve třetí trojici nastoupí hráči tak, že jeden hráč nesmí hrát všechna 
utkání trojic. Hraje se na 2 vítězné sety, set končí vždy ziskem desátého bodu, bez rozdílu dvou 
míčů. Rozhodující třetí set se hraje od stavu 0:0. Hraje se systémem 3 dopadů míče na zem. 
Sestavu do jednotlivého utkání vyplňuje do zápisu vždy jako první družstvo hostů. 
 
Zápas se hraje na 7 utkání v následujícím pořadí: 

- první trojice proti první trojici 
- první dvojice proti první dvojici 
- druhá dvojice proti druhé dvojici  
- druhá trojice proti druhé trojici /vložená/ 
- první dvojice proti druhé dvojici 
- druhá dvojice proti první dvojici 
- třetí trojice proti třetí trojici. 

 
7. 

Bodování utkání 
Vítězství = 2 body, porážka = 0 bodů.  

 
8. 

Hrací dny 
Hracím dnem je sobota a začátek utkání je v 9 hodin. 

 
9. 

Rozhodování utkání 
Řízení zápasu provádí střídavě hráči hostujícího a domácího družstva, první začínají hosté. Utkání 
rozhodují dva rozhodčí z jednoho oddílu. 
 

10. 
Hlášení výsledků 

Výsledek utkání hlásí vedoucí domácího mužstva okamžitě po skončení utkání SMS na mobilní 
telefon 702 005 023. Případně člen VV – ONS Praha-západ, se telefonickým dotazem u zástupce 
z jednoho týmů odehraného zápasu na výsledek dotáže. 
Zápis o utkání zašle vždy zástupce domácího týmu e-mailem na adresu jakubfotr@volny.cz 
nejpozději do úterý. Zápis zůstává u mužstva domácích. Nutno uchovat pro případné řešení 
problémů.  
 

11. 
Postup a sestup 

Vítěz okresního přeboru získává titul přeborníka okresu Praha-západ a má právo se zúčastnit 
kvalifikace do krajské soutěže.  Poslední družstvo okresního přeboru sestupuje do okresní soutěže. 
Vítěz okresní soutěže postupuje do okresního přeboru a poslední z okresní soutěže nesestupuje. 
Vítěz OP může hrát kvalifikaci do KS jen v případě, že oddíl splní povinnost se řádně zaregistrovat 
a jeho hráči mají hráčskou licenci, el. soupisku a zaplacené poplatky a to před přihláškou do 
kvalifikace. 
 

 
 
 



 
12. 

Nesehrané zápasy - kontumace 
a) Nesehrané zápasy z důvodů nedostavení se jednoho ze soupeřů budou kontumovány 

výsledkem 7:0 v neprospěch mužstva, které se nedostavilo. Vítěz získává do tabulky 2 body, 
viník 0 bodů.                                                                                                                                                  
                             

b) Nesehrané zápasy z objektivních příčin (např. počasí, nezpůsobilého stavu hřiště) musí 
být odehrány v náhradním termínu nejpozději do sedmi dnů od původního termínu. 
Nepodaří-li se utkání odehrát ani v tomto termínu, bude utkání kontumováno výsledkem 0:0 
bez nároků na bodový zisk pro žádného ze soupeřů. O odložení utkání pro nepříznivé počasí 
se rozhoduje na hřišti těsně před zahájením utkání, napíše se zápis, kde se uvedou důvody 
odložení a dohodnutý nový termín utkání. Vedoucí domácího družstva informuje STK o 
odložení. Odložení zápasu musí být vždy se souhlasem vedoucích obou družstev zapsané do 
zápisu a podepsané. Nedostatečný počet hráčů není důvodem odložení zápasu. 
 

c) Nedohrané zápasy z viny jednoho ze soupeřů (např. inzultace, svévolný odchod ze hřiště 
apod.) budou kontumovány výsledkem 7:0 a ziskem dvou bodů ve prospěch mužstva, které 
kontumaci nezavinilo, viník 0 bodů.  
 

d) Kterékoliv utkání je možné v libovolném termínu pouze předehrát po dohodě obou 
družstev, termín předehraní je nutné předem nahlásit řídícímu orgánu soutěže.  
 

e) Odložit utkání z jiných důvodů než zde výše uvedených není možné. 
 

13. 
Pokuty 

Družstvo uhradí při přihlášení do soutěže vratnou zálohu na pokuty ve výši 1.000 Kč. Po skončení 
soutěže bude zbytek zálohy vyúčtován příp. použit na další soutěžní rok. Při přihlášení do dalšího 
ročníku soutěže, doplatí družstva, kterým byla udělena pokuta, zálohu na pokuty opět do výše 1.000 
Kč.  
 
Pokuta ve výši 500,- Kč se uděluje družstvům za neúčast na přeboru dvojic anebo na přeboru trojic. 
Pokutu získá pořádající oddíl. Pořádající oddíl přeborů dvojic a trojic, je povinen nahlásit ONS 
Praha-západ konečné výsledky a předložit seznam družstev, které se nezúčastnili do 14 dnů po 
skončení přeboru. OSS Praha-západ, pak uhradí po tomto termínu pořádajícímu oddílu pokuty do 
14 dnů za nezúčastněná družstva z jejich zaplacených záloh.  
 

14. 
Rozlosování soutěže 

Rozlosování souteže bude provedeno po uzávěrce přihlášek a následně bude vydána oficiální 
termínová listina. 
 

16. 
Systém jednorázových přeborů dvojic a trojic 

Přebory dvojic a trojic jsou pro družstva OP + OS povinná a to účastí jedné dvojice (trojice) z 
každého oddílu startujícího v dlouhodobé soutěži ONS PZ. V případě neúčasti bude oddíl 
pokutován částkou 500,- Kč za každou sestavu (viz bod 13.). Startující hráč musí být v době 
pořádání akce na soupisce družstva pro dlouhodobou soutěž. Řídícím orgánem jednorázových 
přeborů je STK ONS Prahy západ, jejíž zástupce je osobně přítomen v místě soutěže, celou soutěž 
řídí a rozhoduje o nasazení družstev i o případných námitkách. Pořadatel: ONS PZ zmocněný 
subjekt k uspořádání příslušné soutěže, vybraný na základě vlastní přihlášky. Systém přeborů určí 
řídící orgán STK podle počtu přihlášených v místě konaní: 
- základní skupiny první 2 družstva do vyřazovacích play-off 



- složení skupin s výjimkou nasazených míst  se provede losováním 
- startovné : dvojice - 100,- Kč, trojice  - 150,- Kč-, výše startovného připadá pořadatelům akce. 
Zápas se hraje na dva vítězné sety. Třetí rozhodující set se hraje od stavu 5 : 5. V základních 
skupinách o pořadí rozhoduje:  
- počet bodů 
- při rovnosti bodů - vzájemné utkání 

 
17. 

Přílohy, informace 
Veškeré dokumenty, jako zápis o utkání, soupiska, přihláška do soutěže, Soutěžní řád, Pravidla 
nohejbalu apod. jsou uvedeny na internetu ONS Praha-západ: www.onspz.estranky.cz. 
Zde také najdete, rozlosování soutěže, výsledky atd. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jakub Fotr   Vilém Hrachovec    Jiří Novák                                  
předseda ONS  vedoucí STK    vedoucí mládeže 


