
Zápis ze zasedání okresního nohejbalového svazu Praha- Západ  

konaného dne 26.3.2017  v klubovně SK Libeň, areál T.O. Zapomenutých 

účast: NK Štěchovice – Jakub Fotr, Antonín Adámek     

 Libeň – Tomáš Tůma      

 Liha B – Pavel Kuba              NK Libčice – Saša Petrus 

 Mníšek A – nepřítomni           NK Osnice C – Petr Kočiš 

 Mníšek B – nepřítomni     Neratovice – Dana Lžičařová 

TJ Vestec – Michal Šilař        Osnice B – Jaroslav Pěkný 

 Dobřichovice – Jiří Novák     NK Liha B  – Hynek Tylich 

 TJ Roztoky A+B – Miroslav Mareš 

Březová – Jirka Bárta 

Dobříš – Stanislav Šebek 

 

za ONS Praha-západ: předseda: Jakub Fotr, STK: Vilém Hrachovec, mládež: Jiří Novák, sekretář svazu: Alena Hrubcová 

  

začátek: 10:00 

Program: 
1. Schválení programu schůze 

- návrh: Jakub Fotr 
- zapisující Vilém Hrachovec 

  
2. Startovné 2017 

- všechny družstva uhradili startovné ve výši 1.000,- Kč pro rok 2017, pouze Mníšek A+B, Neratovice  
dopošlou na účet po 1.000,- startovné 
- všichni mají složenou zálohu na pokuty ve výši 1.000,- pro rok 2017, vrácena záloha 500,- Nové Vsi (v 
roce 2016 měli jednu neúčast na přeboru), vrácena záloha 1.000,- Libně A 
 

3. Rozpis soutěží 
- Nová Ves postoupila z třetího místa bez kvalifikace do krajské soutěže 2017 
- místo po Nové Vsi v okresním přeboru obsadí Roztoky, kteří skončili na 2. místě v okresní soutěži 
- nový tým NK Liha B bude hrát okresní soutěž 
- nový tým Roztoky B bude hrát okresní soutěž 
- nový tým Dobříš bude hrát okresní soutěž 
- Dolní Jirčany se prozatím na rok 2017 odhlásili ze soutěže 
- Libeň v roce 2017 bude mít jeden tým 
- v roce 2017 se vracíme k systému každý s každým, dvoukolově 
- náhradní kolo pro možné přeložení zápasů je 1.7. 
- 1. kolo lze odehrát po dohodě i v pátek 14.5. (svátek), ale běžný hrací den je sobota 15.4. 
- oznámena situace pro rok 2017 ve středočeském krajském přeboru 
- upozorněno na potřebu registrace v případě zájmu hrát kvalifikaci do krajské soutěže 
- všechny nové dokumenty jako rozpisy obou soutěží pro 2017, aktualizované kontakty vedoucích 
oddílů, atd. budou ihned zveřejněny na stránkách OSN Praha-západ 

  
4. Pořádání přeborů 

- přebor trojic se uskuteční 1. května v Libni (pondělí – svátek) 
- přebor dvojic se uskuteční 8. května v Roztokách (pondělí – svátek) 
 
 

5. Zimní přebor trojic 
- pouze pro hráče uvedené na soupiskách v naších soutěží 
- letos opět proběhl 11.3.2017 v Mníšku pod Brdy na dvou antukových kurtech v nafukovací hale 

                                    1) Štěchovice B, 2) Štěchovice A, 3) Dobřichovice, 4) Libeň B 
          - další budeme pořádat v únoru/březnu 2018 
 
 



6. Diskuze 
- Aleně Hrubcové předán dárkový koš jako poděkování za 45 let činnosti pro nohejbal Praha-západ 
- zopakováno provádění hlášení výsledků a předehrávání zápasů 
- všichni najdou vše potřebné na našich stránkách http://www.onspz.estranky.cz/ 

 
   
závěr: 11:45 
  
  
Zápis vyhotovil: J. Fotr 722 553 664 
Zápis kontroloval: V. Hrachovec, J. Novák 
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