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Organizace: Řídící orgán jsou manažeři jednotlivých mužstev. Organizační pracovník
je Pavel Rosický.
Podmínky soutěže:
Tato soutěž se hraje na soupisku. Věková hranice hráče v den utkání musí být
nejméně 14 let. V případě stížnosti nebo námitek k neoprávněnému startu hráče je
stěžovatel povinen předložit důkaz. Námitka proti startu soupeře musí být po utkání
uvedena do zápisu o utkání. Pokud družstvo uvádí jakoukoli námitku do zápisu o
utkání, bude mu stržena záloha 200,-. Případě oprávněnosti námitky se vklad vrací.
Výstroj:
Každý hráč hraje na vlastní riziko. Povinností je mít obuv odpovídající povrchu
hřiště.
Způsobilost sportoviště:
V případě, že na hřiště nebude díky počasí možné odehrát utkání. Je na obou
mužstvech, aby si domluvili náhradní termín utkání. O tomto kroku je třeba
informovat organizačního pracovníka ligy.
Zápis o utkání:
V každém utkání bude pořizován zápis o utkání. Který bude obsahovat výsledek,
poměr setů, podpis obou kapitánů. Zápis zajištuje domácí tým a je zodpovědný za
dodání p.Rosickému.
Rozhodčí:
Pokud to počet mužstva umožní, začíná pískat vždy první trojky domácí tým, dvojky
hosté a 2. trojky opět domácí. V případě, že počet jednoho mužstva neumožňuje, aby
pískalo trojky, rozhodčím se stává druhé mužstvo. Pokud ani v druhém mužstvu není
dostatek hráčů, zápas trojic probíhá bez rozhodčích.
Pravidla hry:
Hraje se podle pravidel nohejbalu – ČNS - Dostupné:
http://nohejbal.org/files/dokumenty/zakladni_dokumenty/Pravidla_021212.pdf .
Jedno utkání bude obsahovat tři zápasy-2x trojky a 1x dvojky. Za každý vyhraný
zápas bude do zápisu přidělen bod. Výsledné skóre utkání (3:0, 0:3, 2:1, 1:2)
Hraje se na tři dopady.
Zápas končí po dvou vítězných setech jednoho družstva.
Utkání končí po odehrání všech tří zápasů.
Minimální počet hráčů na soupisce jsou 3 hráči a maximální je 8.
Zápasu se však může účastnit pouze 6 hráčů ze soupisky.
Střídání hráčů: Během jednoho setu v jakémkoliv zápase utkání je možné střídat
pouze dvakrát. V případě zranění je možné zraněného hráče vystřídat i v případě, že
už mužstvo v setu dvakrát střídalo.

1.

NOHEJBALOVÁ LIGA VELKOMEZIŘÍČSKA

Domácí tým je povinen mít minimálně dva míče na hru.
Vklady:
Startovné na ročník 2013 je 500,- Z tohoto vkladu se hradí 200,- pro informační
servis. Dále 100,- jako manipulační poplatek a 200,- na putovní pohár
Zápasy a systém soutěže:
Hraje se systém jaro-podzim, každý s každým čtyřkolově. Dvě kola na jaře a dvě na
podzim. Manažeři družstev se domlouvají na sehrání utkání v daném termínu. Utkání
lze po domluvě manažerů předehrát (V případě výjimečných situací je možné utkáni i
dohrát v co nejbližším možném termínu). Družstvo napsané v rozlosování jako první
je považováno za domácí tým. Rozpis jednotlivých zápasů a termínová listina bude
zveřejněna na www.sportvm.cz.
Za vítězství v utkání budou přiděleny 2 body, za prohru 0 bodů. Viz přiložený zápis,
který vychází ze standardu ČNS.
O konečném umístění v tabulce rozhodují:
1.
2.
3.
4.

Počet bodů
Skóre z utkání (počet vyhraných zápasů) dle zápisu
Rozdíl skóre z uhraných setů (dle zápisu)
Rozdíl skóre z uhraných míčů (dle zápisu)

Ročník 2013
Zúčastnění
2013
Oslavice
Měřín

Hřiště

Kontaktní
osoba

E-mail

Tel.

Kurty Oslavice Luboš Polák

lubos.polak@seznam.cz 605318562

Sportoviště
Měřín

josefkrcal@seznam.cz

Josef Krčál

603236878

Velké
Meziříčí
Na jednotlivých bodech tohoto rozpisu spolupracovali manažeři jednotlivých
zúčastněných mužstev a zavázali se jej dodržovat.

Pavel Rosický
zodpovědný za organizaci městské ligy

