
PARDUBICKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ (dále PA KVS) z pověření Úseku 

mládeže Českého volejbalového svazu 

 

 

A) pořádá kvalifikační turnaje na letní MČR mládeže v kategorii dívek 

 

Turnaje jsou určeny pro dívčí kategorie: 

1. starší žákyně II: startují dívky narozené 1.1. 2006 a mladší, 

2. starší žákyně I: startují dívky narozené 1.1. 2007 a mladší, 

3. mladší žákyně: startují dívky narozené 1.1.2008 a mladší, 

4. nejmladší žákyně: startují dívky narozené 1.1.2009 a mladší. 

 

Systém: bude určen dle počtu přihlášených družstev v návaznosti 

na aktuální epidemiologickou situaci a omezující předpisy. 

Hraje se pouze na venkovních hřištích.  

 

Rozpis: v kvalifikačních turnajích startují družstva s hráčkami dle 

klubové příslušnosti (zařazení na soupisku oddílu v sezóně 

2020/2021). Hraje se dle platných pravidel šestkového 

volejbalu (včetně hry na libera). Výška sítě daná pro každou 

věkovou kategorii zvlášť. Rozhodčí zajistí pořadatelé. 

 

Startovné:  200 Kč/družstvo. 

 

Postupy:  vítěz kvalifikace má právo postoupit do finálového turnaje, 

kde již lze využít možnosti benevolence ČVS neřešit 

klubovou příslušnost a doplnit své družstvo po dohodě 

s příslušným trenérem i hráčkami z jiných družstev 

Pardubického kraje. 

 

Přihlášky:  pouze mailem do 8. 5. 2021 na adresu paja.nem@centrum.cz. 

 Formulář přihlášky v příloze rozpisu. 

 

1. kategorie starších žákyň II, 2006 

 

Termín turnaje: neděle 23. května 2021, v případně výrazné nepřízně počasí, 

o které se rozhodne v pátek 21.5.ve 12 hodin, je náhradní 

termín 30.5. 

 

Výška sítě:   220 cm. 

Pořadatel:  Česká Třebová. 
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2. kategorie starších žákyň I, 2007 

 

Termín turnaje: sobota 22. května 2021, v případně výrazné nepřízně počasí, 

o které se rozhodne ve čtvrtek 20. května ve 12 hodin, je 

náhradní termín 29.5. 

 

Výška sítě:  220 cm. 

Pořadatel:  Svitavy. 

 

3. kategorie mladší žákyně, 2008 

 

Termín turnaje: neděle 16. května 2021, v případně výrazné nepřízně počasí, 

o které se rozhodne v pátek 14. května ve 12 hodin, je 

náhradní termín 23.5. 

 

Výška sítě:  215 cm. 

Pořadatel:  Polička 

 

4. kategorie nejmladší žákyně, 2009 

 

Termín turnaje: sobota 15. května 2021, v případně výrazné nepřízně počasí, 

o které se rozhodne ve čtvrtek 13. května ve 12 hodin, je 

náhradní termín 22.5. 

 

Výška sítě: 210 cm. 

Pořadatel: Lanškroun. 

 

 

B) nominuje na letní MČR mládeže v kategorii chlapců: 

 

1. kadeti (ročník 2005 a mladší) – VK TJ LANŠKROUN, 

2. starší žáci II (ročník 2006 a mladší) – VK Choceň, 

3. starší žáci I (ročník 2007 a mladší) – Orel jednota Letohrad, 

4. mladší žáci (ročník 2008 a mladší) – TJ Svitavy. 

 

V případě, že některý oddíl/klub se nemůže/nemá zájem se finálového 

turnaje zúčastnit, podejte zprávu do 8.5.2021 na paja.nem@centrum.cz. 

 

Upozorňujeme, že na finálovém turnaji startují hráči a hráčky na 

platnou registraci ČVS, klubová příslušnost se neřeší. Družstva startují 

na soupisku potvrzenou odpovědnou osobou oddílu/klubu. 



Příloha 
 

PŘIHLÁŠKA – KVALIFIKAČNÍ TURNAJE 

 

 
Oddíl:  

 

 

přihlašuje své družstvo na kvalifikační turnaj na letní MČR mládeže v kategorii: 

 

1. starší žákyně II (2006)   ANO*  NE* 

vedoucí družstva: jméno, mail, telefon 

 

 

 

2. starší žákyně I (2007)   ANO*  NE* 

vedoucí družstva: jméno, mail, telefon 

 

 

 

3. mladší žákyně (2008)   ANO*  NE* 

vedoucí družstva: jméno, mail, telefon 

 

 

 

4.  nejmladší žákyně (2009)   ANO*  NE* 

vedoucí družstva: jméno, mail, telefon 

 

 

 

 

 

*nehodící se vymaž, v případě přihlášení (volba ANO) doplň v dané kategorii 

kontakt na vedoucího, trenéra družstva. 

 

 

Zkompletovanou přihlášku za oddíl/klub odešli do 8. května 2021 v příloze 

mailem na paja.nem@centrum.cz – předmět KVALIFIKACE. 
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