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
___________________________________________________________________________

1. KATEGORIE DÍVKY
KM PA KVS vyhlašuje sérii jarních turnajů Pardubického kraje v kategoriích:
 starší žákyně: startují dívky narozené 1.1.2006 a mladší,
 mladší žákyně: startují dívky narozené 1.12008 a mladší,
 přípravka: startují dívky narozené 1.1.2010 a mladší,
 minipřípravka: startují dívky narozené 1.1.2012 a mladší.

Přihlášená družstva nemusí absolvovat všechny tři turnaje. V přihlášce však
bude uvedena plánovaná neúčast na některém z turnajů. Neúčast z důvodů
nemocí a náhlých změn bude hlášena již přímo pořadatelům konkrétního
turnaje.
Systém:

bude určen dle počtu přihlášených družstev.
Hraje se pouze na venkovních hřištích. Rozhodčí zajišťuje
pořadatel.

Startovné:

každé družstvo bude platit startovné pořadatelům ve výši
pro danou věkovou kategorii.

Ceny:

všechna družstva obdrží drobné odměny (viz minivolejbal).

Pořadatelé:

k jednotlivým turnajům byli přiděleni pořadatelé, v případě
vyššího počtu přihlášených družstev a nutného rozdělení akce
bude nutné rozložit pořadatelství na více oddílů.

Přihlášky:

Souhrnné přihlášky za oddíl/klub posílejte pouze mailem do
5. 5. 2021 na adresu paja.nem@centrum.cz.
Do přihlášky uveďte kategorii, kterou obsazujete, počet
družstev, jméno vedoucího + kontakt, případný termín
neúčasti na některém z turnajů.

Jarní turnaje budou uskutečněny v souladu s předpisy k epidemiologické situaci.

1. kategorie starších žákyň
Termíny turnajů:
1. turnaj – neděle 9. 5. 2021 (pokud nedovolí epidemiologická situace, lze
sobota 15. 5. 2021)*, pořadatel Žichlínek.
2. turnaj – neděle 6. 6. 2021, pořadatel Lanškroun.
3. turnaj – neděle 13. 6. 2021, pořadatel Svitavy.
Startovné: 200 Kč/turnaj.
Kategorie se řídí platnými předpisy ČVS, ve které ctíme oddílovou příslušnost.
2. kategorie mladších žákyň
Termíny turnajů:
1. turnaj – sobota 8. 5. 2021 (pokud nedovolí epid.situace, lze neděle
30. 5. 2021)*, pořadatel Pardubice.
2. turnaj – sobota 5. 6. 2021, pořadatel Lanškroun.
3. turnaj – sobota 19. 6. 2021, pořadatel Polička.
Startovné: 200 Kč/turnaj.
Kategorie se řídí platnými předpisy ČVS, ve které ctíme oddílovou příslušnost.
3. kategorie přípravek
Termíny turnajů + pořadatelství, hrací dny neděle:
16.5. Česká Třebová, 30.5. Svitavy, 20.6. Litomyšl.
Startovné: 100 Kč/turnaj.
Hraje se trojkový volejbal na hřišti o rozměru 12 x 6m s odlehčenými míči,
spodní servis. Na hřišti hrají vždy 3 hráčky.
4. kategorie minipřípravek
Termíny turnajů + pořadatelství, hrací dny soboty:
15.5. Svitavy, 29.5. Žichlínek, 12.6.2021 Letohrad.
Startovné: 100 Kč/turnaj.
Hraje se modifikovaný trojkový volejbal s odlehčenými míči menší velikosti.
Hřiště dle možností pořadatele, doporučujeme rozměr 10 x 4m (na jeden
volejbalový kurt 2 hřiště s metrovým odstupem). Na hřišti hrají vždy 3 hráčky.
Podání spodní, nebo hodem. První zpracování po přeletu míče přes síť je
chycení, hráčka, která míč chytila, po vlastním nadhozu přihrává míč
spoluhráčce, která hned odbíjí (následují již volejbalové údery). Jsou povinné 3
volejbalové dotyky (chytit + přihrát, nahrát, zaútočit).

Soutěže v kategorii kadetek a juniorek nebude KM vypisovat. Aktivitu
ponechá na jednotlivých oddílech, zda zvolí cestu turnajů, nebo přátelských
utkání.
2. KATEGORIE CHLAPCŮ
KP přehazované – vedoucí soutěže kontaktuje účastníky, jestli mají zájem o
zorganizování turnajů. Dle přihlášených družstev bude určen systém a termíny
soutěže.
Vedoucí soutěže: Milan Roudenský, 777 813 575, mail: roudensky@kasi.cz
KP mladších žáků a KP trojky chlapců budou dohrány v termínech dle
původního rozpisu soutěží. S ohledem na přerušení soutěže bude vedoucí obou
soutěží kontaktovat oddíly, zda mají zájem v soutěži pokračovat. Následně
stanoví systém, se kterým účastníky seznámí.
Vedoucí soutěží: Petr Sezemský – kontakt: petr@sezemsky.cz
Všechny soutěže budou uskutečněny v souladu s předpisy k epidemiologické
situaci.
Soutěže v kategorii kadetů a juniorů nebude KM vypisovat. Aktivitu ponechá
na jednotlivých oddílech, zda zvolí cestu turnajů, nebo přátelských utkání.

