
PARDUBICKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ (dále PA KVS)
Sídlo PA KVS: PKO ČUS, K Vinici 1901, 530 02 Pardubice
IČO 06412998; bank. spojení: č. ú.: 2801294570/2010

E-mail: pavolejkvs@email.cz
Web: www.pakvs.cz

___________________________________________________________________________
 

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE
SEZÓNA 2020 – 2021

Přihlášky do soutěží!!!
1/ JKY, JRI, KKY, KTI, ZKY, ZCI, ZKYM, ZCIM;      VIS – Podatelna;   termín 21.6.2020      
     (podrobně bod 5.2 Rozpisu)
2/ Trojky D1, D2, Trojky CH, Přehaz. D, Přehaz. CH;    papírově;   termín 21.6.2020         
     (podrobně bod 5.2 Rozpisu)  

PA  KVS vypisuje mistrovské soutěže v těchto věkových kategoriích:
JKY 1.1.2001 a mladší JRI 1.1.2001 a mladší
KKY 1.1.2004 a mladší KTI 1.1.2003 a mladší
ZKY 1.1.2006 a mladší ZCI 1.1.2006 a mladší
ZKYM 1.1.2008 a mladší ZCIM 1.1.2008 a mladší
TROJKY-D-1 1.1.2008 a mladší TROJKY-CH 1.1.2008 a mladší
TROJKY-D-2 1 1 2009 a mladší ---
PŘEHAZOVANÁ-D 1.1.2011 a mladší PŘEHAZOVANÁ-CH 1.1.2010 a mladší

Vedoucí jednotlivých soutěží – sezóna 2019/2020:
KP přehaz. chl. (PA-PR-CH): Milan Roudenský,   777 813 575,    roudensky@kasi.cz 
KP trojky chlapci (PA-TR-CH): Petr Sezemský,        777 153 428,    petr@sezemsky.cz 
KP mladší žáci (PA-ZCIM): Petr Sezemský,        777 153 428,    petr@sezemsky.cz 
KP starší žáci (PA-ZCI): Marek Meluzín,        737 272 407,    marek.meluzin@westrock.com 
KP kadeti (PA-KTI): Marek Meluzín,       737 272 407,    marek.meluzin@westrock.com 
KP junioři (PA-JRI): Marek Meluzín,        737 272 407,    marek.meluzin@westrock.com

KP přehaz. dívky (PA-PR-D): Pavlína Švihelová,   777 116 079,    paja.nem@centrum.cz  
KP trojky dívky 1 (PA-TR-D1): Stanislav Musil,       601 590  521,    standa.lanskroun@gmail.com
KP trojky dívky 2 (PA-TR-D2): Pavlína Švihelová,   777 116 079,    paja.nem@centrum.cz
KP mladší žačky (PA-ZKYM): Marcela Smělá,       776 719 479,    volejbal.smela@seznam.cz 
KP starší žačky (PA-ZKY): Marcela Smělá,       776 719 479,    volejbal.smela@seznam.cz 
KP kadetky (PA-KKY): Marcela Sezemská, 739 400 608,    marcela.sezemska@seznam.cz
KP juniorky (PA-JKY): Marcela sezemská, 739 400 608,    marcela.sezemska@seznam.cz
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Všeobecná ustanovení

1.   Řízení soutěží  
- Soutěže vyhlašuje a řídícím orgánem je z pověření Českého volejbalového svazu (dále ČVS) 
  Pardubický krajský volejbalový svaz (dále PA KVS).
- Soutěže mládeže řídí komise mládeže PA KVS (dále KM) ve spolupráci se sportovně technickou 
  komisí (dále STK) a s trenérsko-metodickou komisí (dále TMK) 
- Korespondenci zasílejte na adresu: Marcela Sezemská, Vančurova 13, 568 02 Svitavy

MT: 739 400 608 mail: marcela.sezemska@seznam.cz

2. Pořadatel 
- Není-li stanoveno jinak, pořadatelem je vždy družstvo uvedené v rozlosování na prvním místě.
- V soutěžích hraných turnajově nebo pohárovým systémem je pořadatel uvedený v rozlosování.
- Adresáře trenérů (nebo vedoucích týmů, org. pracovníků), hřišť a hal budou uvedeny: 

 od mladšího žactva po juniorské kategorie ve VIS,
 trojky a přehazovaná v příloze rozlosování.

3. Hrací termíny a začátky utkání
3.1 Hrací termíny
- Hrací termíny budou uvedeny v rozlosování.

3.2 Změny hracích termínů
- Změny termínů v     soutěžích ZKYM, ZCIM, ZKY, ZCI, KKY, KTI, JKY, JRI   se provádějí přes systém VIS 
  (modul Podatelna).
- Změny termínů v     soutěžích, které nejsou vedeny ve VIS (trojky, přehazovaná), je třeba oznámit  
  zúčastněným družstvům, vedoucímu soutěže a předsedovi KM:

 pokud se jedná o předehrávku, stačí zaslat e-mail se souhlasem všech zúčastněných  družstev,
 jedná- li se o dohrávku, posílá se žádost alespoň 7 dní předem spolu se souhlasem všech 

zúčastněných družstev.
- Dohrávky musí být odehrány k poslednímu datu dané soutěže.            
- Zjištěné neoprávněné svévolné změny hracích termínů budou postihovány pořádkovou pokutou 
  všem zúčastněným družstvům, každému ve výši 200,- Kč.
- Změny nahlášené nebo dohodnuté před zpracováním rozlosování soutěží jsou v něm zahrnuty.

3.3 Změny začátků utkání
- V důsledku vytíženosti hal a tělocvičen má pořádající oddíl právo změnit začátek zápasů (ve stejný 
  den) bez ohledu na souhlas soupeřů v toleranci od 8 do 14 hodin.
- Změnu musí pořadatel oznámit a zaslat e-mailem všem družstvům, delegovaným rozhodčím, 
  předsedovi komise rozhodčích L. Šámalovi, vedoucímu soutěže a předsedovi KM alespoň 7 dní 
  předem. Poté bude provedena změna ve VIS. Domácí družstvo po povolení změny ihned informuje
  delegovaného rozhodčího.
- V soutěžích, které nejsou vedeny ve VIS (trojky, přehazovaná), musí pořadatel změnu oznámit a 
  zaslat e-mailem všem družstvům, vedoucímu soutěže a předsedovi KM.

4. Místo utkání
- Kategorie JKY,JRI, KKY,KTI, ZKY, ZCI, přehaz. D, přehaz. CH – soutěže se hrají v halách, v tělocvičnách.
- Kategorie ZKYM, ZCIM, trojky D, trojky CH – část soutěží se hraje v halách, část na venkovních
  hřištích – upřesněno bude v rozlosováních.

 Pro případ nepříznivého počasí má pořádající družstvo povinnost zajistit tělocvičnu.  
 Nesplnění této povinnosti - pořádající oddíl hradí náklady ostatních družstev, pokud se turnaj

neodehraje.
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- Při losování soutěží bude brán zřetel na rozlosování celostátních soutěží dospělých i mládeže a na 
  rozlosování krajských soutěží dospělých. 
- O případných změnách místa konání (= adresa tělocvičny, hřiště) je nutné informovat:

 v KP v trojkách a v KP v přehazované soupeře, vedoucí soutěže, předsedu KM,  
 v soutěžích vedených ve VIS změnu zpracuje (po zadání v modulu Podatelna) VIS.

5. Úhrada nákladů
5.1 Družstva startují v soutěži na vlastní náklady.
5.2 Družstva uhradí LPD (licenční příspěvek družstva):

 V     soutěžích JRI, JKY, KTI, KKY, ZCI, ZKY, ZCIM, ZKYM   musí být LPD uhrazen zároveň s přihláškou 
do soutěže, nejpozději do 21.6.2020. 
Přihláška do soutěže i úhrada LPD se provádí přes Podatelnu ve VIS.
LPD = 400,-  za každé přihlášené družstvo (šestkový volejbal)

 V     soutěžích KP trojky a KP přehazovaná   musí být LPD zaplacen složenkou, nebo                   
bezhotovostně nejpozději do 21.6.2020. Doklad o úhradě bude přiložen k přihlášce do 
soutěže.  
LPD = 200,- za každé přihlášené družstvo (TR, PR)

5.3 Hráči, trenéři, rozhodčí a případně další funkcionáři dle směrnice ČVS zaplatí LP (licenční = členský
      příspěvek) ve výši:

 Dospělí nad 18 let 200,- Kč
 Žactvo a mládež do dovršení 18 let 100,- Kč (rozhoduje datum narození)

5.4 Úhradu všech druhů pokut a LPD v soutěžích, které nejsou vedeny ve VIS   (trojky, přehaz.),   
      provádějte výhradně bankovním převodem, nebo poštovní poukázkou na účet:

 Fio banka č. ú.: 2801294570/2010 VS = nové číslo oddílu
SS = 4012 (LPD = vklady do soutěží)            
SS = 4013 (pokuty)

6. Účastníci
- Aktuální adresář družstev, vedoucích týmů (trenérů, org. pracovníků), hal, tělocvičen, hřišť bude
  uveden:

 ve VIS (JKY, JRI, KKY, KTI, ZKY, ZCI, ZKYM, ZCIM),
 v přílohách rozlosování trojky D, trojky CH, přehaz. D, přehaz. CH

Technická ustanovení

7. Předpis
- Soutěže PA KVS v mládežnických kategoriích se hrají podle platných sportovně-technických předpisů
  ČVS (SŘV, čl. 3).
- Základní sportovně-technické předpisy, dokumenty:

 Pravidla volejbalu
 Soutěžní řád volejbalu, Registrační řád volejbalu, Přestupní řád volejbalu, Disciplinární řád 

volejbalu
 Rozpis soutěží PA KVS
 Rozlosování soutěží PA KVS
 Zprávy komise mládeže

- Míče: 
 Gala BV 5191S, BV 5581S, BV 5091S, BV 2011S; Molten V5M5000
 Právo volby míčů má pořadatel.  



 Pro kategorie trojky D, CH a přehazovaná D, CH platí míče uvedené v rozlosováních těchto 
kategorií. 

 Od kategorie mladšího žactva až po juniorské kategorie je pořádající oddíl povinen zapůjčit 
hostujícím týmům míče na rozcvičení.

- Výška sítě pro jednotlivé kategorie:
  JRI 243 cm JKY   224 cm

KTI 239 cm KKY   224 cm
ZCI 230 cm ZKY   220 cm
ZCIM 215 cm ZKYM   215 cm
Trojky CH     205 cm Trojky D-1, D-2   205 cm
Přehaz. CH 200 cm Přehaz. D   200 cm

- Jako „S“ mohou startovat: hráči narození 1.1.1997 a mladší, hráčky narozené 1.1.1999 a mladší.

8. Věkové kategorie
- Viz záhlaví tohoto Rozpisu.
- Hráči nižší věkové kategorie mohou startovat za družstva vyšší věkové kategorie bez omezení. Musí 
  však být uvedeni na soupisce každého družstva, za které budou startovat.
- Libera (dvě!) jsou povolena ve všech věkových kategoriích šestkového volejbalu.

9. Náležitosti družstev, podmínky účasti, povinnosti pořadatele
9.1 Hráči startují na platný průkaz člena ČVS a musí mít zaplacen LP (= členský příspěvek). 

 Bez splnění těchto dvou podmínek neumožní systém VIS zařadit hráče na soupisku. 
 Neoprávněný start hráče bude postihován dle SŘV (čl. 27). 
 Platným průkazem člena ČVS a zaplaceným LP se prokazují hráči těchto věkových kategorií:

              JRI, JKY, KTI, KKY, ZCI, ZKY, ZCIM, ZKYM
9.2 V kategoriích trojky a přehazovaná se předkládají soupisky potvrzené oddílem a předsedou KM     
9.3 Trenér a další funkcionáři, uvedení v zápise o utkání, se rovněž prokazují platným průkazem ČVS
       a musí mít uhrazený LP (= členský příspěvek).
9.4 Soupisky družstev se vyžadují u všech kategorií, předkládají se zahájením utkání, turnaje, …  
9.5 Přeřazování hráčů podle SŘV, čl. 8, a doplňování soupisek je možné pouze do 31.1.2021 . 

 To platí pro soutěže JRI, JKY, KTI, KKY,ZCI, ZKY, ZCIM, ZKYM.
 Nově registrovaní hráči, kteří nebyli uvedeni na žádné soupisce v soutěžích ČVS,  mohou být 

se souhlasem STK zařazeni kdykoliv.
 Soupisky družstev se vyhotovují v systému VIS, kromě soupisek trojek a přehazované.     
 Soupiska stažená z webových stránek ČVS, která nemá vyznačen ochranný kód, tzv. QR kód, je 

neplatná.
 Soupisky v kategoriích trojky, přehazovaná mohou být doplňovány v     průběhu soutěže bez  

časového omezení. Vyhotovují se v tolika kopiích, aby každé družstvo a KM obdržely jeden 
výtisk.                                                                                                                                        
Na soupisce v kategorii trojky a přehazovaná musí být uvedeny tyto údaje:

 název oddílu
 název soutěže
 pořadové číslo hráče
 jméno a příjmení hráče
 datum narození hráče
 jméno a příjmení trenéra, kvalif. třída, číslo platného průkazu člena ČVS
 datum vyhotovení, razítko oddílu, podpis

 Soupisky v kategoriích trojky a přehazovaná budou mít jednotnou formu a zasílat k potvrzení 
se budou na adresu: Marcela Sezemská, Vančurova 13, 568 02 Svitavy:

o soupisky trojek do 10.9.2020
o soupisky přehazované do 30.9.2020



9.6 Družstvo musí být vedeno kvalifikovaným trenérem, v případě jeho neúčasti osobou starší 18 let, 
       která je uvedena na soupisce. V případě diskvalifikace trenéra, nebo dospělého doprovodu
       přebírá jeho povinnosti bez ohledu na věk kapitán. Utkání se dohraje.
9.7 Družstva jsou povinna nastupovat k utkáním v jednotných očíslovaných dresech (trička, 
       trenýrky). V případě, že družstvo nebude mít alespoň jednotná trička, rozhodčí povolí odehrát 
       utkání, ale poznamená tuto skutečnost do zápisu o utkání. Družstvo bude potrestáno pořádkovou
       pokutou dle čl. 15 tohoto Rozpisu.
9.8  Pořádající oddíl je povinen:

 zajistit pro hostující družstvo šatnu, sprchy, WC
 zajistit šatnu pro rozhodčí
 zajistit ukazatel skóre a školeného zapisovatele
 mít k dispozici tento Rozpis, Pravidla volejbalu, Soutěžní řád a na požádání je předložit

rozhodčímu
 odeslat hlášení výsledků a zápisy dle bodů 13, 14 tohoto Rozpisu
 v případě špatného počasí zajistit tělocvičnu (týká se antukových soutěží)
 zajistit hostujícím družstvům minimálně zdroj pitné vody
 zajistit rozhodčímu přístup do VIS

10. Systém soutěží
- Bude uveden pro každou kategorii zvlášť v rozlosováních   

11. Hodnocení výsledků
- Provádí se podle SŘV, čl. 28, odst. 1.

 výsledek 3:0 a 3:1 – vítěz 3 body, poražený 0 bodů
 výsledek 3:2 – vítěz 2 body, poražený 1 bod 
 výsledek 2:0 – vítěz 3 body, poražený 0 bodů
 výsledek 2:1 – vítěz 2 body, poražený 1 bod
 kontumace – odpočet 1 bodu

- V případě stejného počtu získaných bodů rozhoduje na kterémkoliv místě tabulky postupně:
 vyšší počet vyhraných utkání
 vyšší podíl setů
 vyšší podíl míčů
 vzájemné utkání

- V soutěžích hraných pohárovým systémem bude bodové hodnocení součástí rozlosování.

12. Rozhodčí
- Komise rozhodčích bude delegovat rozhodčí na soutěže: JRI, JKY, KTI, KKY, v kategorii ZKY, ZCI pouze
   na skupiny A.
- V kategoriích ZCI a ZKY - skupiny B a další, dále v kategoriích ZCIM, ZKYM, trojky CH, D, přehaz. CH, D
  zajišťuje rozhodčí pořádající oddíl (tj. domácí).
- V soutěžích, kde není rozhodčí delegovaný, nebo pokud se delegovaný rozhodčí nedostaví, smí 
   řídit utkání pouze osoba starší 16 let. Prokáže se platným průkazem ČVS, nebo obč. průkazem.
- Delegace a předelegace rozhodčích provádí:
   Ladislav Šámal, Anenská 1296, 530 02 Pardubice
    MT: 606 323 511; e-mail:  predelegace@seznam.cz
- Odměny kvalifikovaným rozhodčím za řízení utkání:
   JRI, JKY: 250,- Kč/1 utk. na 3 vít. sety 200,- Kč/1 utk. na 2 vít. sety
   KTI, KKY:       200,- Kč/1 utk. na 3 vít. sety 170,- Kč/1 utk. na 2 vít. sety
   ZCI, ZKY:       150,- Kč/1 utk. na 3 vít. sety 120,- Kč/1 utk. na 2 vít. sety     100,- Kč/1 na 2 hr. sety 

- Stravné rozhodčích při řízení utkání mimo stálé bydliště:
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  5 – 12 hodin 87,- Kč
12 – 18 hodin             131,- Kč   

 Stravné nenáleží rozhodčím v případě delegace v místě bydliště.
- Cestovné rozhodčích

 Hrazeno je jízdné veřejným hromadným prostředkem.
 Pokud není do místa utkání spojení veřejným dopravním prostředkem, může rozhodčí použít

soukromé motorové vozidlo a účtovat cestovné 4,20/1 km. Cestovné pro 2 rozhodčí jedním 
autem = 4,60/1 km.

- Výplatu náležitostí rozhodčích (bez zdanění) zajišťuje pořádající oddíl.
- Dostaví-li se rozhodčí k utkání dle řádné delegace, předelegace a utkání se z jakýchkoliv důvodů 
   neodehraje, náleží mu úhrada cestovních výloh i odměna za řízení utkání v plné výši.

13. Zápisy
13.1 KP trojky, KP přehazovaná
         Z turnajů v KP trojek a KP přehazované   vyhotoví pořadatel tabulku  , nechá ji podepsat trenéry 
         jednotlivých zúčastněných družstev a odešle ji elektronickou poštou:

 účastníkům turnaje, 
 vedoucímu soutěže, 
 předsedovi KM,
 všem organizačním pracovníkům oddílů, které se turnaje zúčastnily.

13.2 Soutěže vedené ve VIS (ml. a st. žactvo, KKY, KTI, JRI, JKY)
 Z každého utkání se pořizuje řádný zápis na zkráceném mezinárodním zápisu.
 Domácí družstvo – pořadatel musí vložit nejpozději první pracovní den po utkání fotokopii 

zápisu v odpovídající kvalitě přímo do systému VIS (modul Soutěže). Odpovědné osoby budou
mít přístup k Rozpisu VIS v dané skupině.

 Zápis se vkládá naskenovaný ve formátu JPG nebo PDF, nebo ofotografovaný mobilním 
telefonem s orientací na šířku – každý zápis zvlášť. Povinností je zkontrolovat kvalitu 
zasílaného zápisu.

 Vedoucí soutěže má právo vyžádat si zaslání zápisu v případě nečitelnosti fotokopie, 
disciplinárních prohřešků, závad v zápisu, …

 Pořadatel má povinnost originál zápisu archivovat do schválení konečných výsledků celé   
soutěže a vydání závěrečné zprávy STK.

14. Hlášení výsledků, zprávy KM, zveřejňování výsledků
14.1 KP trojky, KP přehazovaná
         Pořádající oddíly mají povinnost nahlásit elektronicky výsledky turnajů (kol) a připojit tabulku
         ihned po ukončení akce, nejpozději však v     neděli do 18:00 hodin   (viz bod 13.1)
14.2 Soutěže vedené ve VIS (ml. a st. žactvo, KKY, KTI, JRI, JKY)

 Pořádající oddíly  mají povinnost hlásit výsledky utkání ihned po jejich skončení formou SMS 
na tel. číslo 724     234     234.  

 Je nutné, aby zpráva  byla ve tvaru: identifikace soutěže_číslo utkání_výsledek setů_míče
                                                                       příklad: PA-ZKY 22 3:1 (14,18,-15,22)  

 Mezi jednotlivými položkami je vždy jedna mezera.
 Výsledek je automaticky zaznamenám do tabulek příslušné soutěže ve VIS.

14.3 Zprávy KM PA KVS - informace, výsledky
 Výsledky v soutěžích vedených ve VIS lze sledovat na webových stránkách ČVS (soutěže – PA 

kraj) a na webových stránkách PA KVS .
 V soutěžích trojek a v přehazované budou dostávat družstva zprávy a informace od vedoucích 

soutěží. 
 Doplnění adresářů, změny e-mailových adres, telefonních čísel apod. je možné po celé období

soutěží. 



 Změny a úpravy adresářů, kontaktních údajů v soutěžích, které nejsou vedeny ve VIS, hlaste 
Mgr. Marcele Sezemské, pověřené řízením KM.

14.4 Zveřejňování výsledků soutěží: 
 Webové stránky ČVS - www.cvf.cz (soutěže – PA kraj)
 Volejbalový informační systém – VIS (pověřené osoby)
 Webové stránky PA KVS – www.pakvs.cz/soutěže
 Zprávy KM

15. Námitky a pokuty
 Podání námitek   se řídí Soutěžním řádem volejbalu (SŘV), čl. 29.
 Námitky se zasílají doporučeně na adresu předsedkyně KM.
 Odvolání   proti rozhodnutí KM a STK se řídí články 30, 31, 32 SŘV a zasílají se doporučeně na 

adresu předsedkyně PA KVS: Marcela Sezemská, Vančurova 13, 568 02 Svitavy
 Pokuty:  

Svévolné neoprávněné změny v hracích termínech 200,- Kč
Odstoupení ze soutěže (soutěže vedené ve VIS)           3 000,- Kč
Nenahlášení výsledků, pozdní hlášení 100,- Kč
Nezadání zápisu do VIS (v soutěžích vedených ve VIS) 100,- Kč
Hrubé nedostatky ve vyplňování zápisů (1 zápis) 100,- Kč
Jiné přestupky dle závažnosti do výše            3 000,- Kč

16. Přeborníci kraje, postupy, sestupy
16.1 Přeborníci, 2. a 3. místa      
       Vítěz každé kategorie získá titul Přeborník kraje pro soutěžní ročník 2019/2020, dále obdrží 
       pohár, medaile a přebornický diplom.
       Družstva na druhých a třetích místech obdrží medaile a diplomy.
       Vyhlášení a předání ocenění pro nejlepší týmy v každé kategorii bude zajištěno na posledním 
       hraném utkání, turnaji.
16.2 Postupy
       Kategorie st. žáci, st. žákyně: přeborníci kraje a družstva na 2. místech mají právo účasti na MČR.
       Přeborníci v kategoriích JRI, JKY, KTI, KKY mají právo účasti v kvalifikacích o postup do ligových 
       soutěží, řízených ČVS.
16.3 Sestupy
       Z krajských přeborů nikdo nesestupuje.

Tento Rozpis byl schválen předsednictvem PA KVS dne 20. května 2020.

Mgr. Marcela Sezemská v.r.    Mgr. Vladislav Pavlíček v.r.      Ladislav Šámal v.r.
předseda PA KVS, KM     sekretář PA KVS      předseda KR PA KVS    

http://www.pakvs.cz/sout%C4%9B%C5%BEe
http://www.cvf.cz/

