
16.12.2017 v 9:00 hod Polička (červený, modrý)
17.12.2016 v 9:00 hod Polička (žlutý, oranžový)

07.01.2018 ve 12:30 hod Česká Třebová (červený, modrý)
28.01.2018 v 9:00 hod Svitavy (žlutý, oranžový)
11.02.2018 v 9:00 hod Letohrad (červený, modrý)
31.03.2018 v 9:00 hod Dolní Újezd (žlutý, oranžový)
21.04.2018 v 9:00 hod Lanškroun (žlutý, oranžový)
22.04.2018 v 9:00 hod Lanškroun (červený, modrý)

07.01.2018 v 8:00 hod Česká Třebová (žlutý, oranžový)

Pardubický krajský volejbalový svaz pořádá

sérii minivolejbalových turnajů v Pardubickém kraji

Partneři:

BAREVNÝ MINIVOLEJBAL
je projekt regionálního charakteru v ČR zaměřený na rozvoj minivolejbalu

BAREVNÝ MINIVOLEJBALBAREVNÝ MINIVOLEJBALBAREVNÝ MINIVOLEJBALBAREVNÝ MINIVOLEJBALBAREVNÝ MINIVOLEJBALBAREVNÝ MINIVOLEJBAL



I. Pořadatel a organizátoři:
T. J. Sokol Dolní Újezd, hala ZŠ Dolní Újezd, odp. os. Mgr. Marie Ropková,
marunek@seznam.cz , TM: 603 260 960
T. J. Svitavy, Sportovní hala Na Střelnici, odp. os. Petr Sezemský, petr@sezemsky.cz,
TM: 777 153 428
T. J. Sokol Česká Třebová, hala VDANa Skále, odp. os. Michal Kadlec,
ctmkadlec@gmail.com, TM: 777 787 673
T. J. Spartak Polička, ZŠ Masarykova Polička, odp. os. Ludmila Haraštová,
harasta.frantisek@tiscali.cz,TM: 731 180 433
V. O. T. J. Lanškroun, hala SOŠ a SOU Lanškroun, odp. os. Libor Tomiška,
tomiska.libor@tiscali.cz, TM: 737 400 109
Orel jednota Letohrad, odp. os. Jan Motl, motl.jan@seznam.cz, TM: 604 480 933

II. Účastníci turnajů a kategorie:

Žlutý: 2 členná družstva    1. - 2. tř. ZŠ
Hřiště 4,5 x 9 m, síť 195 cm, míč vel. 4, přehazovaná s jednou přihrávkou.

Oranžový: 2 členná družstva, 2. - 3. tř. ZŠ 
Hřiště 4,5 x 9 m, síť 195 cm, míč velikost 4
Povoleno u prvního i druhého míče chycení a odbití po vlastním nadhozu obouruč vrchem. Podán í 
odbitím obouruč vrchem nebo jednoruč spodem, popř. vhozením vrchem, není dovoleno hrát první míč 
přes síť, dotek sítě není chybou.

Červený: 2 členná družstva, 3. - 4. tř. ZŠ
Hřiště 4,5 x 9, síť 195 cm, míč odlehčený velikost 5 (standardní velikost). 
Povoleno je odbití obouruč vrchem s 1 odbitím nad sebe a jednou rukou spodem. 
Podání - odbitím obouruč vrchem nebo jednoruč spodem, není dovoleno hrát první míč přes síť, do hry 
se musí zapojit vždy oba hráči! 
Dotek sítě není chybou.

Modrý: 3 členná družstva a max. 2 náhr.( vyj. 2 hráči v družstvu), (modrý 5.-6. tř.) 
Hřiště 4,5 x 12 m, síť 220 cm, míč velikost 5. 
Pravidla dle trojkového volejbalu KP PCR kraje, mimo vyjímky dále uvedené. 
Podání odbitím obouruč vrchem nebo jednoruč spodem, není dovoleno hrát první míč přes síť, blok je 
povolen, dotek sítě je posuzován dle pravidel volejbalu.

Dle možností pořadatele a počtu kurtů lze upravit rozměry hřiště ve všech kategoriích.

III.Přihlášky
Přihlášky zasílejte na email odp.osob uvedený u jednotlivých turnajů. Přihlásit lze družstva dívek, chlapců 
a smíšená družstva. O přijetí přihlášky rozhoduje řídící soutěže dle data podání přihlášky a přijetí potvrdí 
emailem. Pokud zájem přihlášených družstev přesáhne kapacitu turnaje, budou upřednostněna max. dvě 
družstva z oddílu do jednotlivé kategorie (barvy) volejbalu.

IV. Startovně
Každé družstvo uhradí startovně 100,- Kč. 
Družstva obdrží sladkou odměnu.

V. Sportovně technické náležitosti
Hrací míče: GALA míče zajistí organizátoři
Řídící soutěže a zároveň hlavní rozhodčí a hlasatel v jedné osobě je osoba pověřená pořadatelem a 
organizátorem turnaje „Barevného minivolejbalu”.
Každý hráč(ka) musí hrát v barevném triku pořadatele nebo metodickém triku ČVS. 
Pokud nebude splněna tato podmínka, nebude hráč vpuštěn na hřiště.
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