
 

Vesnické sportovní hry 2020 

P R O P O Z I C E     N O H E J B A L         

 
Pořadatel:   Polanka nad Odrou 

Datum:  20.6.2020 sobota 

Čas:   7:30 – 7:55 hod prezentace a losování 

   8:00 zahájení hry 

Místo:  Areál Dělnického domu v Polance nad Odrou, za špatného počasí hala 

Povrch:   Umělka, palubovka. 

 

Systém soutěže: Obec reprezentuje tříčlenné družstvo (+ 2 náhradníci). Družstva budou 

zařazena do 3 výkonnostních košů dle umístění z předchozího roku a 

vylosuje se složení 2 skupin. Ve skupinách se bude hrát systémem 

každý s každým. V případě počtů obcí do 10. systém každý s každým. 

Finále jako u sálové kopané (1.A – 2.B; 2.A - 1.B vítězové jdou do  

finále, poražení o 3. a 4. místo.). Družstva na 3. místě budou hrát o 5. 

a 6. místo, družstva na 4. místě budou bojovat o 7. a 8. místo, družstva 

na 5. místě se utkají o 9. a 10. místo a družstva na 6. místě se utkají o 

11. a 12 místo.  

O pořadí ve skupině rozhoduje: 1. vzájemný zápas (minitabulka ze 

vzájemných zápasů - sety, míče) 2. celkový rozdíl setů   3. celkový 

rozdíl míčů. 

Hraje se dle českých pravidel nohejbalu se třemi povolenými dopady 

na zem na dva vítězné sety do 10 bodů. Rozhodující set začíná od 

stavu 0:0. Hraje se na dvou kurtech. 

Prosím všechny obce, ať dají dopředu vědět, zda se nohejbalu zúčastní 

nebo ne. Konečný termín přihlášek – středa 17.6. do 18:00 hodin. 

Prosím o dochvilnost, po zahájení hry nebude možno družstva 

přijmout. 

Rozhodčí:  Na první zápas budou určeni pořadatelem, na další zápasy po dohodě 

vedoucích družstev. 

Upozornění:  Vezměte si vhodné vybavení a obuv !!!  V případě hry v hale je nutná 

sálová obuv. Boty s hrubým vzorkem jsou nepřípustné a hra v nich 

nebude umožněna !!!     

Šatny a občerstvení jsou zařízeny v areálu. 

Nezapomeňte občanské průkazy. 


