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Zápisy o utkání a hlášení výsledků utkání soutěží ONS Pardubice 

 

1  Zasílání zápisů o utkání elektronickou formou 

Z důvodu změn hracího systému a s přihlédnutím k dosavadnímu stavu odesílání zápisů o 

utkání poštou, resp. fyzickému předávání řídícímu soutěže, rozhodl VV ONS Pardubice o 

dokládání zápisů o utkání elektronickou formou. Výhodou je časová úspora pro vedoucí 

jednotlivých oddílů, časová úspora pro řídícího soutěže, a především zajištění 

transparentnosti výsledků jednotlivých utkání, potažmo celé soutěže. Tento krok 

koresponduje se snahou VV ONS Pardubice o zprůhlednění celého fungování pardubického 

nohejbalu. 

2 Vyplňování zápisů o utkání 

Aktualizovaný formulář zápisu o utkání a vzor jeho vyplnění je ke stažení na webu 

www.nohejbal-pardubice.com, sekce Zákl. dokumenty. Povinností družstev je uvádět vždy 

úplné informace, především označení fluktuujícího hráče, (F), hostujícího hráče (H), veterána 

(V) a dorostence (D) do příslušného pole formuláře. Zápis musí být podepsán vždy kapitány 

nebo trenéry obou družstev. Případný nesouhlas s údaji uvedenými v zápise o utkání zapíší 

kapitáni, příp. trenéři do kolonky „Poznámky“. 

3 Zasílání zápisů o utkání 

Domácí družstvo je povinno odeslat zápis o utkání e-mailem na adresu 

zapisypardubice@seznam.cz nejpozději do konce následujícího dne po odehrání utkání. 

Zápis může být vyfocen mobilním telefonem nebo oskenován stolním skenerem. Do 

předmětu e-mailu zadávejte číslo třídy (např. 1. třída) a názvy družstev (např. Kučerka A – 

Dynamo A). Fotografii nebo sken zápisu posílejte v příloze. Odesílatel obdrží odpověď 

s potvrzením o přijetí e-mailu. 

4 Sankce 

Povinnost zasílání zápisu o utkání je vždy na straně domácího družstva. V případě nedodržení 

termínu pro zaslání zápisu o utkání (pozdního zaslání) je domácí družstvo povinno uhradit 

pokutu 100 Kč na transparentní účet ONS Pardubice (2301379017 / 2010). Pokud ONS 

Pardubice vůbec neobdrží zápis do termínu stanoveného Termínovým kalendářem,  je utkání 

kontumováno ve prospěch hostujícího družstva (zápasy 7:0, sety 14:0, míče 140:0). Za 

neodeslání zápisu o utkání se v případě utkání základní části považuje neodeslání do termínu 

stanoveného Termínovým kalendářem. V play-off / play-out I., II. a III. třídy se za neodeslání 
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zápisu o utkání považuje neodeslání zápisu den před následujícím utkáním dle Termínového 

kalendáře.  

5 Hlášení výsledků pomocí SMS 

Domácí družstvo je povinno neprodleně po skončení utkání zaslat SMS zprávu na tel. číslo 

773 170 867 (nejpozději do 22:00 dne utkání). SMS zpráva bude v požadovaném tvaru: číslo 

třídy (např. 1. třída),  názvy družstev (např. Kučerka A x Dynamo A), výsledek (např. 3 : 4) 

6 Webové úložiště 

Všechny e-maily se zápisy o utkáních a SMS zprávy jsou k zobrazení ihned po jejich odeslání 

na adrese http://nohejbal-caslav.cz/zapis/?_zapisPardubice=1. Odkaz na tuto stránku naleznete 

v levém menu na pardubických nohejbalových stránkách www.nohejbal-pardubice.com, 

sekce Zápisy. Zde si kdokoliv může prohlížet odeslané zápisy, resp. SMS zprávy s výsledky 

jednotlivých utkání. 

 

 

 

 

   


