
Rozpis: PA-U16Z (KP starších žákyň)          2022/23                                  
Vedoucí soutěže: Marcela Smělá: MT: 776 719 479; mail: volejbal.smela@seznam.cz;  

 

Základní informace: 

 - Soutěž řídí PA KVS 

 - Počet účastníků – 11 (ČT, Cho, Chv, La, Le, Li, MT, Pa, Po, Sy A+B) 

  - Soutěž je vedená ve VIS a na webu ČVS  

  - Věková kategorie – dívky narozené 2008 a mladší 

  - Hrací dny – neděle, počet hracích dní – 8 (kval. + 7 kol) 

  - Začátek turnajů - 9:00 hod. 

  - Hraje se:  kvalifikace – na venkovních hřištích, 

    1 – 7. kolo v halách, tělocvičnách 

  - Rozhodčí zajišťuje pořadatel  

 

Kvalifikace:  

 - Neděle 18.9.2022  

 - Pořadatelé: A sk. (6 dr.) – Lanškroun (účastníci: La, Po, Cho, Le, MT, Sy B)  

   B sk. (5 dr.) – Česká Třebová (účastníci: Sy A, Pa, Chv, Li, ČT) 

   Družstva byla rozdělena podle pořadí v KP 2021/22 

 - Systém: Turnajový, ve skupinách každý s každým 

   A sk.: na 2 hrané sety, sety začínají stavem 5:5 

   B sk.: na 2 hrané sety, sety od stavu 0:0 

 - Bodování: 2:0 = vítěz 2 body, poražený 0 b., 1:1 = každé družstvo 1 bod 

 - O pořadí rozhoduje:  1/ počet bodů  2/ počet výher   

     3/ poměr setů  4/ poměr míčů   

 - Stanovení skupin pro 1. soutěžní kolo (9.10.2022): 

   A sk.: družstva, která se v kvalif. turnajích umístila na 1. - 2. místě

   B sk.: družstva, která se v kvalif. turnajích umístila na 3. - 4. místě 

   C sk.: družstva, která se v kvalif. turnajích umístila na 5. - 6. místě 

 

Soutěžní kola: 

 Systém:  - Pohárový (jako ČP), 3 sk. (4, 4, 3), ve skupině každý s každým 

   - Skupiny A, B (po 4 dr.) hrají na 2 vítězné sety 

   - Skupina C (3 dr.) hraje na 3 vítězné sety 

 Bodování: - Italské: 2:0, 3:0 = vítěz 3 body, poražený 0 bodů 

         2:1, 3:2 = vítěz 2 body, poražený 1 bod 

 Postupy, sestupy: - 4. dr. z A skupiny sestupuje v dalším kole do B skupiny 

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

    - 3.- 4. 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. – 14 b. 2. – 12 b. 3. – 11 b. 4. – 10 b.  

    5. –   9 b. 6. –   7 b. 7. –   6 b.  8. –   5 b.  

    9. –   4 b. 10. – 2 b.       11. –   1 b.        

 

Konečné pořadí v soutěži: - rozhoduje: 1/ součet bodů získaných v jednotlivých kolech  

       2/ v případě rovnosti bodů rozhodne lepší  

          umístění v posledním soutěžním kole 

 

 

mailto:volejbal.smela@seznam.cz


 

Hlášení výsledků utkání: 

 - Pořadatel je povinen nahlásit výsledky ihned po skončení utkání (ještě týž den!!!) 

   pomocí SMS zprávy na telefonní číslo 724 234 234 ve tvaru:        

     soutěž zápas výsledek míče (oddělené jednou mezerou) 

     (příklad: PA-U16Z 4 3:1 (18,-20,16,23) 

 - Na jednu SMS zprávu je možné poslat výsledek jednoho utkání 

            - Vedoucí družstev, kteří mají přístup do VIS (modul soutěže), mohou výsledek místo  

              SMS zprávy zapsat přímo do VIS (rovněž v den konání utkání). 

 

Zápisy o utkání: 

 - Zápisy se pořizují na oficiálním tiskopisu – regionální soutěže  

 - Zápisy se vkládají do VIS nejpozději nejbližší pracovní den po termínu utkání 

 - Zápisy se do VIS vkládají každý zvlášť (hromadně nelze!!!) 

 - Zápis se vkládá naskenovaný ve formátu JPG nebo PDF, nebo ofotografovaný  

   mobilním telefonem s orientací na šířku 

 - Povinností pořadatelů (rozhodčí nejsou delegováni) je zkontrolovat kvalitu zápisů –  

   čitelné, vše vyplněné, …! 

        - Způsob zadávání zápisů do VIS:  

  - Kontaktní osoby pořadatele (uvedené ve VIS) mají právo zápis do VIS vložit  

  - Příklad: PA-U16Z → rozpis → v řádku daného kola vpravo fotozápis → 

        vybrat soubor → vložit  → odeslat 

 - Pořadatel má povinnost originál zápisu archivovat do schválení konečných výsledků  

              celé soutěže a vydání závěrečné zprávy KM KVS 

 - Vedoucí soutěže může požadovat (v případě nekvalitně vloženého zápisu) o nové  

   vložení, nebo zaslání originálu zápisu 

       Poznámka: 

 - Zápis o utkání, vložený ve VIS, je nezpochybnitelným dokladem o nasazení  

   hráče/hráčky do utkání. Takový doklad může oddíl předložit při kontrolách čerpání  

   dotací, především z NSA – Můj klub. 

 

Postupy, sestupy z PA-U16Z: 

 - Z krajského přeboru starších žákyň se nepostupuje do vyšší soutěže, ani nesestupuje 

 - Družstva, která se umístí v KP na 1.-2. místě mají nárok na účast na MČR  

 

Hrací termíny, í pořadatelé: 

  Kvalifikace ne 18.09.2022  Lanškroun (A sk.), Česká Třebová (B sk.) 

  1. kolo  ne 09.10.2022  La, Cho, MT 

  2. kolo  ne 06.11.2022  Chv, Po, Sy 

  3. kolo  ne 04.12.2022  Sy, Le, Pa   

  4. kolo  ne 08.01.2023  Po, ČT, Cho 

  5. kolo  ne 29.01.2023  La, Sy, Le 

  6. kolo  ne 12.02.2023  Sy, Pa, Li 

  7. kolo  so 01.04.2023  Chv 2 sk., MT (pozor, hraje se v sobotu) 

  Poznámka:  V případě, že budou mít navržení pořadatelé svá družstva 

    v jedné skupině, budeme oslovovat pro pořádání další oddíly.  

 

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, …) 

 

 

 

 

Marcela Smělá      Marcela Sezemská 

KM – vedoucí soutěže     předseda KM 
 
 
 


