
R O Z P I S 
okresních volejbalových soutěží dospělých řízených STK VV OVS Pardubice 2022-2023  

 

V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 
 

1. Řízení soutěží 

Vyhlašovatelem nemistrovských soutěží „Okresní nemistrovská soutěž mužů (ONS M)“   

a „Okresní nemistrovská soutěž žen“ ( ONS Ž) 

 je výbor Okresního volejbalového svazu (V OVS) Pardubice, soutěže řídí sportovně technická 

komise (STK) OVS Pardubice: 

Pavel Letáček, Presy 362, 53821 Slatiňany  

 mobil: 608 965 605,  e-mail: pavelletacek@seznam.cz 

Václav Slezák, Lidmily Malé 820, 53012 Pardubice 

mobil: 737 275 091   e-mail: vaclav-slezak@seznam.cz 

 

2. Pořadatel 

Pořadatelem utkání je vždy družstvo uvedené na prvním místě v pořadu utkání podle 

rozlosování (domácí družstvo). 

 

 

3. Hrací dny a začátky utkání 

ONS M: pondělí a čtvrtek 1. polovina od 5. 9. 2022 do 30. 9. 2022 - začátky v 17,00 hod. 

Náhradní termíny 3. – 6. 10. 2022 

                                           2. polovina od 4. 5. 2023 do 1. 6. 2023 - začátky v 17,30 hod. 

Náhradní termíny 5. – 8. 6. 2023 

ONS Ž: středa 1. polovina od 7. 9. 2022 do 6. 10. 2022 začátky v 17,00 hod. 

Náhradní termíny 10. – 14. 10. 2022 

                        2. polovina od 3. 5.2023 do 31. 5. 2023 začátky v 17,30 hod. 

Náhradní termíny 5. – 8. 6. 2023  

            V případě nepříznivého počasí je nutno sehrát utkání v nejbližším dohodnutém termínu. 

Další změny termínů z vážných důvodů možné po dohodě obou účastníků. Odložená utkání 

odehrát nejpozději do 15. 6. 2023, termín nahlásit do 31. 5. 2023 

Domácí družstva jsou povinna všechny dohodnuté změny hlásit vedoucímu soutěží: 

Pavel Letáček, Presy 362, 53012 Slatiňany 

mobil: 608 965 605,   e-mail: pavelletacek@seznam.cz 

Dále všechny změny je nutno hlásit předsedovi KR:  Vojtěch Sobotka,  

mobil 606 350 964    e-mail: sobotkavoj@seznam.cz 

 

 

4. Místo utkání 

Utkání všech soutěží se hrají na otevřených antukových hřištích s hygienickým zabezpečením, 

v případě nepříznivého počasí lze utkání odehrát v tělocvičně. 

 

 

5. Úhrada nákladů 

            Družstva startují v soutěžích na vlastní náklady. Družstva platí vklad („startovné“) do                  

všech soutěží ve výši 400,- Kč.  

Startovné bude uhrazeno na jednání výboru OVS dne 28. června 2022 

 

6. Účastníci 

Adresář družstev, jejich organizačních pracovníků, hřišť a adresář rozhodčích bude uveden 

v příloze rozlosování soutěží. 
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T E C H N I C K Á     U S T A N O V E N Í 
 

 

7. Předpis 

Hraje se podle nových sportovně-technických dokumentů – čl. 3 SŘV platných od             

1. července 2013 !!!!!! 

Povolené značky míčů: GALA a MOLTEN. 

Pro utkání musí pořadatel dát k dispozici 2 míče. 

 

8. Startují hráči (hráčky) narození (narozené): 

ve všech soutěžích bez omezení věku 

 

9. Podmínky účasti a povinnosti oddílů a družstev 

Jsou uvedeny v novém SŘV platným od 1. července 2013. 

Doplnění a upřesnění SŘV: 

a) DRUŽSTVA 

- tresty hráčů a funkcionářů při udělení karet (viz bod 19 tohoto ROZPISU). 

b) POVINNOSTI POŘADATELE 

                  - zajistit měřič výšky sítě 

                  - hostujícímu družstvu zajistit šatnu a hygienické zařízení 

                  - zajistit zapisovatele a ukazatel skóre  

                  - mít k dispozici ROZPIS soutěží a na vyžádání ho předložit rozhodčímu 

 

10. Náležitosti 

V nemistrovských soutěžích hráči ONS M a hráčky ONS Ž startují na občanské průkazy a 

na platnou soupisku. 

Každý jeden hráč (jedna hráčka) může být uveden (a) na soupisce jen u jednoho družstva! 

            Soupiska musí obsahovat: 

a) název družstva a oddílu  

b) název soutěže 

c) pořadové číslo hráče (hráčky) 

d) jméno a příjmení hráče (hráčky) 

e) číslo registračního průkazu, případně číslo občanského průkazu 

f) prohlášení psané: “Všichni výše uvedení hráči (hráčky či hráči a hráčky) jsou pod 

pravidelnou lékařskou kontrolou“ 

Takto zpracovanou soupisku potvrdí oddíl razítkem a podpisem funkcionáře a zabezpečí, aby 

soupisku potvrdila STK OVS. Soupiska se vyhotovuje a předkládá k potvrzení v tolika 

výtiscích, aby každé družstvo uvedené na soupisce a každá příslušná soutěžní komise obdržela 

jeden výtisk. Při přestupu nebo převedení hráče (hráčky) na hostování musí být hráč (hráčka) se 

soupisky vyškrtnut (a) s ověřením příslušných soutěžních komisí. 

Soupiska platí pro jedno soutěžní období  

            Soupisky posílejte v PDF na adresu: pavelletacek@seznam.cz, v průběhu srpna 2021, 

            potvrzená Vám bude zaslána zpět.  

            Nebo soupisky přineste na jednání výboru OVS v červnu 2022-  kopii navíc pro STK OVS. 

 

11. Systém soutěží 

Všechna utkání se hrají na 3 vítězné sety, dvoukolovým systémem dle rozlosování. 

 

12. Hodnocení výsledků 

Vítězství 3:0 a 3:1 3 body 

Vítězství 3:2  2 body 

Porážka 2:3  1 bod 

Porážka 1:3 a 0:3  0 bodů 

Kontumace           - 1 bod 
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O umístění rozhoduje: 

 

1. Počet vítězství 

2. Počet bodů 

3. Podíl setů 

4. Podíl míčů 

5. Vzájemný zápas 

6. Los  

  

13. Postupy a sestupy 

V nemistrovských soutěžích žádné. Pokud by některé družstvo chtělo postoupit do KP II. třídy  

musí mít všichni hráči (hráčky) registraci. 

 

14. Rozhodčí 

Delegaci a předelegací rozhodčích k utkáním provádí komise rozhodčích (KR) OVS Pardubice. 

Předseda KR: Vojtěch Sobotka, telefon 606 350 964, e-mail: sobotkavoj@seznam.cz,  který 

provádí i předelegace rozhodčích, zajišťuje vypracování adresáře rozhodčích.   

Všechna utkání řídí vždy jeden rozhodčí. Rozhodčí delegovaní k zápasům jsou uvedeni 

v rozlosování soutěží. Při nedostavení se k zápasu delegovaného rozhodčího se postupuje podle 

čl. 21 odst. 3 SŘV. 

            Náležitosti rozhodčích 

Odměna za řízení utkání 

            ONS M:                    200,- Kč 

ONS Ž:           200,- Kč 

 

Cestovní náklady se řídí vyhláškou MPSV 511/21 Sb. Z 15.12.2021, změny vyhrazeny. 

Cestovné pouze ve výši jízdného veřejnými dopravními prostředky. Za veřejný dopravní 

prostředek je pokládána i MHD. Pokud do místa utkání a zpět není spojení veřejnými 

dopravními prostředky, může rozhodčí při použití motorového vozidla účtovat jako cestovní 

náhradu za pohonné hmoty ve výši 4,70 Kč za 1 km.   

Výplatu odměny za řízení utkání (bez zdanění) a cestovních nákladů zajišťuje pořadatel utkání. 

 

 

15. Námitky 

Podání námitek trenérem nebo vedoucím družstva se řídí podle čl. 29 až čl. 32 SŘV a námitky 

se zasílají doporučeně na adresu řídícího soutěže (viz. dále) spolu s přiloženým ústřižkem 

složenky, kterou byl zaplacen poplatek 200,- Kč nutný pro podání námitky, nejpozději do dvou 

pracovních dnů po utkání. Odvolání proti rozhodnutí STK se řídí podle čl. 30, 31 a 32 SŘV a 

zasílá se doporučeně na adresu předsedy OVS:  Václav Slezák, Lidmily Malé 820, 53012 

Pardubice, mobil: 737 275 091, e-mail: vaclav-slezak@seznam.cz 

 

 

16. Zápisy o utkáních a hlášení výsledků 

Zápisy se pořizují na zkráceném mezinárodním zápisu. Odesílání zápisů odpadá. Pouze 

v případě zranění, udělení karty, stížnosti apod. je nutno zápis odeslat na adresu řídícího 

soutěže. Každý pověřený člen (členka) družstva bude mít přístup na hlášení výsledků přes 

internet a jeho povinností bude do 24 hodin po skončení utkání zaznamenat výsledek (pokuta 

při nedodržení  viz bod 17 tohoto ROZPISU).   

            Pořadatel má povinnost originál zápisu archivovat do schválení konečných 

výsledků celé soutěže a vydání závěrečné zprávy STK. 

Tabulky a výsledky jsou zveřejněny na adrese www.volejbal.kpsys.cz/index.php              

 

 

 



17. Pokuty 

 

Neúčast na plenárním zasedání……………………………………………….200,- Kč 

Odstoupení ze soutěže………………………………………………………...300,- Kč 

Pozdní či žádné nahlášení výsledku utkání…………………………………… 30,- Kč 

Nepředložení soupisky…………………………………………………………50,- Kč 

Jiné přestupky podle závažnosti až do výše 300,- Kč 

 

 

 

18. AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ ČINNOSTI 

  urážlivé chování 

 Automaticky se zastaví nepodmíněně závodní činnost nebo výkon funkce hráči,        

 trenérovi  

 atd. na dvě utkání soutěže. Rozhodčí je povinen u přestupků kvalifikovaných jako urážlivé 

 chování (pravidlo 21.3.2. 2.) zapsat přesný popis přestupku do „Zápisu o utkání ve volejbalu“ 

       Při nedostatku místa použijte zvláštní přílohu. Nepište na druhou stranu zápisu.  

 Povinnost zastavit činnost účastníkovi utkání je povinností příslušného volejbalového 

 oddílu. Tato povinnost se týká oddílu!!!!  

 

 Sankce diskvalifikace 

 Znamená diskvalifikaci pro toho člena družstva, kterému byla udělena. 

 (pravidlo 21.3.3.2, - 21.3.3.3 – 21.3.3.4) 

 Touto diskvalifikací je členovi družstva okamžitě zastavena závodní činnost až do  

 rozhodnutí disciplinární komise OVS Pardubice. Pro účely řízení disciplinární komise je  

 rozhodčí povinen neprodleně zaslat řídícímu soutěže (p. Letáček) OVS Pardubice písemnou zprávu o 

 této události. 

 Bližší podrobnosti při udělování trestů v Disciplinárním řádu ČVS platným 

 od 1. července 2013. 

 

 

 

  

Rozpis schválen na jednání OVS Pardubice dne 28. června 2022   

 

 

Václav Slezák v.r.                                                    Sobotka Vojtěch v.r. 
   předseda VV OVS                                                                     předseda KR OVS  

           

                                                                                     

                                                                                                        

Vypracoval: Pavel Letáček 

                     předseda STK OVS 

 

                                                
 

 


