
Rozpis: PA-U13Z-TR2 (KP trojky D2)                    2022/23 

Vedoucí soutěže: Stanislav Musil, MT: 777 148 660, mail: standa.lanskroun@gmail.com 

 

Základní informace: 

 - Soutěž řídí PA KVS 

 - Počet účastníků – 16 družstev 

   (ČT A,B; DÚ A,B,C; Cho; LA A,B,C; Le; Po; Sy A-E) 

  - Věková kategorie – dívky narozené 2011 a mladší   

  - Hrací dny – neděle, počet hracích dní – 9 (kval. + 8 kol) 

- Začátek turnajů - 9:00 hod. (v případě nutnosti lze po dohodě začátek 

posunout) 

  - Na hřišti jsou vždy 3 hráčky, smíšená družstva nejsou povolená 

  - Kvalifikace se hraje na antuce, 1 .- 8. soutěžní kolo v halách, tělocvičnách. 

  - Rozhodčí zajišťuje pořadatel 

  - Pořadatelé jsou povinni zasílat družstvům rozlosování turnajů alespoň týden  

      předem 

 

Systém: - Kvalifikace – turnajový, každý s každým na čas 

  - Soutěžní kola – pohárový, na dva hrané sety 

     

Bodování:   2:0 = vítěz 2 body, poražený 0 bodů; 1:1 = každé družstvo získá 1 bod  

    O pořadí rozhoduje:  

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

    4/ poměr míčů    5/ vzájemné utkání 

 

Kvalifikace:  

 - Neděle 18.9.2022 

 - Systém: turnajový, 2 skupiny (8,8 družstev), každý s každým na čas – 8 minut 

   (utkání končí po odpískání časového limitu – rozehra se nedohrává) 

 - Pořadatelé, účastníci: 

  A sk.: Dolní Újezd  účastníci:  ČT A,B; Po; Cho; Le; DÚ A,B,C 

B sk.: Svitavy  účastníci: La A,B,C; SY A,B,C,D,E 

 - Stanovení skupin pro 1. soutěžní kolo (16.10.2022): 

   A sk.: družstva, která se v kvalif. turnajích umístila na 1.-3. místě, 

  B sk.: družstva, která se v kvalif. turnajích umístila na 4.-5. místě + lepší tým 

    na 6. místě (dle dosažených výsledků v kvalifikační skupině), 

  C sk.:  družstva, která se v kvalif. turnajích umístila na 7.-8. místě 

    + výsledkově horší tým z kvalifikace na 6. místě. 

   

Soutěž – 8 hracích kol: 

 - Systém: pohárový, 3 skupiny (6,5,5), každý s každým na 2 hrané sety 

 - Postupy, sestupy: - 5.-6. dr. z A skupiny sestupuje v dalším kole do B skupiny 

    - 1.-2. dr. z B skupiny postupuje v dalším kole do A skupiny 

    - 4.-5. dr. z B skupiny sestupuje v dalším kole do C skupiny 

    - 1.-2. dr. z C skupiny postupuje v dalším kole do B skupiny 

 - Po každém kole budou přiděleny „pohárové“ body a sestaveno celkové pořadí 

 - Pohárové body: 1. – 19 b. 2. – 17 b. 3. – 16 b. 4. – 15 b.  

    5. – 14 b. 6. – 13 b. 7. – 12 b.  8. –  10 b.  

    9. –  9 b. 10. –  8b.       11. –   7 b.      12. –    6 b        

    13. – 4 b. 14. – 3 b.       15. –   2 b.      16. –    1 b. 
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V případě, že dojde v hracím kole k absenci družstva a že se tím sníží počet účastníků 

ve skupině na čtyři a méně, bude se hrát systémem každý s každým na dva vítězné sety 

(bodování italské - výhra 2:0 - 3 b., výhra 2:1 - 2 b., prohra 1:2  1 b., prohra 0:2 - 0 b., o 

pořadí ve skupině rozhoduje vyšší počet dosažených bodů, výher, poměr setů, míčů). 

    

Výsledky, tabulky:  

 - Pořadatel na místě vyhotoví tabulku s výsledky a nechá trenéry zkontrolovat  

   výsledky zápasů svých družstev. Výsledky podpisem potvrdí. 

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

 - Kopie tabulek  zašlou pořadatelé elektronickou poštou v den konání, do 18:00 hod.: 

  - Stanislavu Musilovi; (standa.lanskroun@gmail.com = vedoucí soutěže), 

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

  - trenérům (vedoucím) všech zúčastněných družstev (dle adresáře), 

  - organizačním pracovníkům zúčastněných oddílů (dle adresáře). 

 

Evidence soutěže:  

 - Soutěž bude ve VIS evidována, po každém kole bude aktualizované celkové  

              pořadí!  

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

              organizačním pracovníkům a předsedkyni KM. 

 

Konečné pořadí v soutěži:  

 - Určí součet „pohárových“ bodů získaných za umístění ze všech turnajů. 

 - Při rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění na posledním turnaji. 

 

Postupy, sestupy: 

 - Z krajského přeboru PA-TR-D2 se nesestupuje, nepostupuje. 

 - V měsících 05-06/2023 bude PA KVS organizovat pro koncový ročník této věkové 

   kategorie Pohár ml. žactva (3 turnaje; 21.5.2023, 28.5.2023, 11.6.2023). 

  

Rozlosování a předpokládaní pořadatelé: 

 Kvalifikace: ne 18.09.2022  pořadatelé: DÚ, SY  

 1. kolo: ne 16.10.2022  pořadatelé:    Po, Cho, SY 

 2. kolo: ne 20.11.2022  pořadatelé:    La, ČT, DÚ  

 3. kolo: ne 11.12.2022  pořadatelé:    ČT, SY, Le 

 4. kolo:  ne 22.01.2023  pořadatelé:    DÚ, SY, Cho 

 5. kolo: ne 19.02.2023  pořadatelé:    SY, Po, Le 

 6. kolo: ne 19.03.2023  pořadatelé: La, DÚ, ČT 

 7. kolo: ne 16.04.2023  pořadatelé: Po, Cho, SY 

 8. kolo: ne 14.05.2023  pořadatelé: DÚ, Le, ČT 

 

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

         oslovovat pro pořádání další oddíly. 

 

Neúčast družstva na turnaji: 

- Pokud se družstvo nemůže turnaje zúčastnit, oznámí to co nejdříve  pořadateli a vedoucímu  

  soutěže. 

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

- Družstvo se umístí na posledním místě ve skupině a získá odpovídající počet bodů. 

- Z celkového bodování soutěže se mu následně odečtou 2 body.  
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- 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, …) 

___________________________________________________________________________ 

 

Stanislav Musil       Marcela Sezemská 

vedoucí soutěže       předsedkyně KM 

 

 

 

 

 

 

 

Základní údaje k trojkovému volejbalu dívek kategorie TR2: 

- hřiště 6 x 6m 

- výška sítě 205 cm 

- míče odlehčené, ale objem jako míče pro žactvo, dorost, … 

- podání - spodní odbití jednoruč 

- v rozehrách se využívají  všechny herní činnosti  

- dotek sítě, přešlapy – posuzují se podle pravidel volejbalu 


