
Rozpis: PA-U11Z-PR (KP přehazovaná dívky)          2022/23 

Vedoucí soutěže: Pavlína Švihelová, MT: 777 116 079, mail: paja.nem@centrum.cz 

  

Základní informace: 

 - Soutěž řídí PA-KVS 

 - Startuje 16 družstev (ČT 1x, DÚ 2x, La 5x, Le, Li, Pa, Po, SY 4x) 

 - Věková kategorie – dívky narozené 2013 a mladší 

  - Hrací dny – kvalifikace sobota, soutěžní kola neděle, počet hracích dní – 7    

   (kvalifikace  + 6 soutěžních kol) 

 - Začátek turnajů - 9:00 hod. 

 - Soutěž se hraje v halách, tělocvičnách 

 - Rozhodčí zajišťuje pořadatel 

 - Pořadatelé jsou povinni zasílat družstvům rozlosování turnajů alespoň týden před 

   konáním turnajů 

 

Systém: - Kvalifikace – turnajový, soutěžní kola pohárový (8,8).   

   - Utkání kvalifikace i soutěžních kol se hrají na čas – 8 min. bez střídání stran, 

    každý s každým 

  - Pravidla – jsou součástí tohoto rozpisu. 

  

Kvalifikace: 

 - Sobota 8.10.2022, 2 skupiny (8,8) 

 - Rozdělení družstev do kvalifikačních skupin: 

  A skupina: pořadatel Lanškroun  La A,B,C,D,E; ČT; Le; Po 

  B skupina: pořadatel Svitavy  DÚ A,B; Sy A,B,C,D; Li; Pa 

 - Družstva, která se umístí na 1.- 4. místech, budou v 1. kole soutěže zařazena do A 

   skupiny, družstva na 5. - 8. místech do B skupiny 

 

Soutěžní kola: 

 - Hraje se ve 2 skupinách: A sk. – 8 družstev, B sk. – 8 družstev 

 - Postupy, sestupy: 6.-8. družstvo v A skupině sestupuje v dalším kole do B skupiny, 

           1.-3. družstvo v B skupině postupuje v dalším kole do A skupiny 

 

Výsledky, tabulky v kvalifikaci i soutěžních turnajích: 

 - Vítězství v utkání = 2 body, remíza = 1 bod, prohra = 0 bodů 

 - O pořadí v jednotlivých turnajích rozhoduje: 

    1/ počet bodů 2/ počet vítězství   3/ poměr míčů 

 - Pořadatel vyhotoví tabulku s výsledky. Vedoucí družstev zapsané výsledky             

   zkontrolují a svým podpisem potvrdí jejich správnost.  

 - Originály tabulek zůstávají u pořadatelů, uschovají je do ukončení soutěže. 

 - Dopočítanou a čitelně vyplněnou tabulku zašlou pořadatelé elektronickou  

   poštou: - Pavlíně Švihelové; paja.nem@centrum.cz (= vedoucí soutěže), 

   - Marcele Sezemské; marcela.sezemska@seznam.cz (= KM), 

   - všem zúčastněným družstvům (dle adresáře), 

   - organizačním pracovníkům zúčastněných oddílů (dle adresáře). 

  

 - Za každé soutěžní kolo budou přiděleny „pohárové“ body:  

  1. – 18 b.   2. – 16 b. 3. – 15 b. 4. – 14 b. 5. –  13 b. 

  6. – 12 b.   7. – 11 b. 8. – 10 b.  

  9. –   9 b. 10. –  7 b.      11. –   6 b.       12. –  5 b.       13. –   4 b. 
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  14. –  3 b.         15. –  2 b.         16. - 1 b. 

 

Konečné pořadí v soutěži: 

  - určí součet „pohárových“ bodů za umístění ze všech turnajů 

  - při rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění na posledním turnaji 

   

Evidence:  

 - Soutěž bude ve VIS evidovaná, po každém kole bude aktualizováno celkové  

              pořadí!  

 - Vedoucí soutěže bude posílat po každém odehraném kole zprávu vedoucím družstev,    

              organizačním pracovníkům a předsedkyni KM. 

 ___________________________________________________________________________ 

 

Rozlosování a předpokládaní pořadatelé: 

 Kvalifikace  so 08.10.2022  pořadatel: La, SY 

 1. kolo   ne 13.11.2022  pořadatel: DÚ, Li 

 2. kolo   ne 04.12.2022  pořadatel: ČT, La 

 3. kolo   ne 29.01.2023  pořadatel: Po, Sy 

 4. kolo   so 26.02.2023  pořadatel: Pa, DÚ 

 5. kolo   ne 26.03.2023  pořadatel: SY, Le 

 6. kolo   ne 23.04.2023  pořadatel: SY, La 

 Poznámka: V případě, že budou mít oba pořadatelé svá družstva v jedné skupině,  

 budou pro pořadatelství osloveny další oddíly. 

UPOZORNĚNÍ - byl změněn termín 1. kola soutěže, avizovaná neděle 6.11. byla nahrazena 

nedělí 13.11.2022. 

 

Neúčast družstva na turnaji: 

 - Pokud se družstvo nemůže turnaje zúčastnit, nahlásí co nejdříve svoji absenci  

   pořadateli a vedoucí soutěže. 

 - V případě neúčasti družstva na turnaji budou výsledky v tabulce skupiny 

   kontumovány. 

 - Družstvo se umístí ve skupině na posledním místě, za které si do celkového 

   hodnocení připíše odpovídající bodový zisk. 

 - Za neúčast v turnaji pak budou družstvu odečteny 2 body (z celkového počtu  

   získaných bodů). 

 - Pokud bude takových družstev více, skončí shodně na posledním místě 

 

UPOZORNĚNÍ: 

V souvislosti s vývojem pandemie COVID 19 upozorňujeme, že může dojít, v návaznosti 

na celostátní opatření, k úpravě soutěží (např. systému soutěže, bodování, rozdělení skupin, 

počtu družstev, …) 

 

 

 

 

Pavlína Švihelová      Marcela Sezemská 

vedoucí soutěže      předsedkyně KM 

 



Pravidla pro přehazovanou dívek 2022 – 2023 

 

1. Hřiště 

   - velikost hřiště 6 x 6 m   

   - výška sítě 200 cm 

   - anténky podél postranních čar 

   - hraje se s míči velikost 4 (= mini, objem 600 – 610 mm), hmotnost cca 180 – 200 g  

 

2. Hráčky 

   - na hřišti hrají vždy tři hráčky – smíšená družstva nejsou povolená 

   - oddíl vyhotoví pro všechna družstva jednu soupisku se všemi jmény  

   - na každý turnaj se mohou sestavy měnit  

   - v jednom turnaji nesmí být hráčky přeřazovány mezi jednotlivými družstvy 

 

3. Pravidla 

   - hraje se na čas – 8 minut bez změny stran, 

   - hráčky se povinně točí, 

   - počet a četnost střídání není omezena, 

   - míč lze chytit rukama a současně ztlumit kteroukoli částí těla, nebo odrazit (i nohama), 

   - s míčem v ruce se smí udělat výkrok, je možno jej odehrát ve výskoku, 

   - k zahrání míče do pole soupeře má družstvo maximálně 3 doteky (chycení míče, nahrávka,  

      přehrání do pole soupeře) 

   - chytí-li míč dvě hráčky současně, počítají se družstvu 2 doteky (výjimka – míč  

     zpracovaný po bloku) 

   - míč nesmí přelétnout do soupeřova pole mimo anténky 

   - při útoku (přehození míče do pole soupeře) musí být míč odehrán na vlastní polovině  

     hřiště 

   - hráčky nesmějí vstoupit do pole soupeře, ani se dotknout sítě kteroukoli částí těla 

   - přešlap střední čáry se píská 

   - podání – podává hráčka hodem jednoruč, míč se smí dotknout sítě 

 

___________________________________________________________________________ 
 


