
 
OKRESNÍ VOLEJBALOVÝ SVAZ CHRUDIM 

Soutěžní řád 2019/2020 
 
           
A.   Všeobecná ustanovení 
 
1. Struktura soutěží   
1.1 okresní přebor  - muži            
1.2 okresní přebor  - ženy  
 
2. Systém soutěží  
2.1 Okresní přebor - muži; soutěžní systém je stanoven dle počtu přihlášených družstev  
2.2 Okresní přebor - ženy; soutěžní systém je stanoven dle počtu přihlášených družstev   
2.3 Okresní přebor družstev mužů se hraje v období podzim - jaro   

  = jedno utkání/zápas v jednom hracím dnu  
  = hrací den: PÁTEK  

2.4 Okresní přebor družstev žen se hraje v období podzim - jaro 
  = hrací den: NEDĚLE (vždy dvě utkání/dvojzápas)  
  = druhé utkání bude zahájeno 30 minut po ukončení prvního zápasu 

2.5 Všechna utkání se hrají na tři vítězné sety  
        
3. Řízení soutěží            
3.1 řídící orgán :  Okresní volejbalový svaz Chrudim (OVS)       
3.2 řídící soutěží :  Sportovně - technická komise OVS (STK OVS); předseda: Arnošt Truhelka     
3.3 adresa :  Sportovní unie Chrudimska 
  okresní volejbalový svaz    
  V Průhonech 685 
  53701 Chrudim 
         
4. Hrací termíny : jsou uvedeny v rozlosování soutěží a jsou pro všechna družstva závazné  
5. Pořadatel : družstvo, uvedené v rozlosování na prvním místě, s povinnostmi dle PV       
6. Místo utkání : hraje se na venkovních hřištích  
   - v tělocvičně pouze v případě nepříznivého počasí nebo jiných objektivních překážek, které 

by jinak zapříčinily nesehrání utkání (nutná obuv se světlou podrážkou) 
  - o sehrání utkání na jiném místě rozhoduje výhradně rozhodčí 
7. Změna termínu : družstva mohou svá utkání po vzájemné dohodě výhradně předehrát    
  - povinností navrhovatele je včas uvědomit rozhodčího a řídícího soutěží  
  - za nesplnění této povinnosti je stanovena pokuta 100,- Kč   
8. Čekací doba : 15 minut                      
9. Nesehrané utkání : v případě, že se utkání nesehraje z důvodů „vyšší moci“, bude stanoven po dohodě kapitánů 

družstev náhradní termín 
  - pokud nedojde k dohodě obou kapitánů družstev o náhradním termínu utkání nesehraného 

v řádném termínu tak o náhradním termínu nesehraného utkání rozhodne předseda STK 
10. Startovné  :  družstva TJ ČSTV:                         200,- Kč      
  družstva TJ ČOS a jiných sportovních organizací: 200,- Kč             
  Termín zaplacení startovného: do 26.08.2019         
11. Úhrada nákladů : všechna družstva startují v soutěžích na náklady svých oddílů 
 
 
B.   Technická ustanovení 
 
1. Předpis: hraje se podle aktuálních Pravidel volejbalu 2017-2020 (PV) a ustanovení tohoto soutěžního řádu  

Pravidla volejbalu jsou samostatnou přílohou tohoto soutěžního řádu. 
 
2. Kategorie: muži / ženy; - bez věkového omezení 
 
3. Podmínky účasti: 
3.1 Všechna družstva musí před začátkem soutěže předložit (elektronicky zaslat) k potvrzení soupisku hráčů a 

hráček.  Soupiska bude zpětně z STK OVS elektronicky potvrzena. Soutěž není řízena KVS PK, na soupisku 
mohou být zařazeni hráči/hráčky startující i v soutěžích řízených KVS PK.  

3.2 Soupiska musí obsahovat: 
  - název oddílu 
  - soutěžní ročník 
  - jméno hráče + datum narození hráče 
  - datum a podpis zástupce oddílu 

Potvrzování soupisek provádí STK OVS do 29.08.2018.  
3.3 Změny v soupiskách lze provádět v průběhu celé soutěže bez omezení termínu.  
 
 
 
 



 
 
3.4 Za nesprávnou manipulaci se soupiskou nebo za nepředložení platné soupisky rozhodčímu před zahájením 

utkání je stanovena pokuta 300,- Kč.   
3.5 Všichni hráči a hráčky, kteří se účastní zápasu a jsou zapsáni v zápisu o utkání musí být uvedeni na potvrzené 

platné soupisce družstva a musí se před zahájením utkání prokázat rozhodčímu platným občanským průkazem, 
nebo jiným průkazem totožnosti.   

3.6 Všichni hráči a hráčky musí mít jednotné sportovní oblečení v souladu s PV   
 - nedodržení této podmínky není důvodem k nesehrání utkání, ale družstvo bude potrestáno pokutou 50,- Kč za 

každého hráče, který podmínku nesplní.     
 
4. Doporučené značky volejbalových míčů:  

GALA - barevný 
 
5. Lékařská prohlídka:  

Soutěž není pojištěna. Každý/á z hráčů/hráček hraje na vlastní riziko.  
 
6. Zápis o utkání:  

Provádí se výhradně na předepsaném formuláři ČVS (vzor formuláře je samostatnou přílohou tohoto 
soutěžního řádu). Za nesprávné, nedbalé nebo nečitelné vyplňování zápisu o utkání je stanovena pokuta       
50,- Kč. Používání jiných zápisů není povoleno a bude hodnoceno jako porušení hracích předpisů. 

 
7.  Rozhodčí :  delegaci rozhodčích provádí komise rozhodčích OVS (KR OVS) 
7.1 Předelegace :  provádí předseda KR OVS - Dagmar Havlisová, na požadavek min. 14 dní před řádným 

termínem utkání - jinak si náhradu zajišťuje každý rozhodčí sám na vlastní odpovědnost 
  

7.2 Náhrada rozhodčímu:              
 Odměna za řízení utkání:        

OP muži: 180,- Kč / jedno utkání 
OP ženy: 180,- Kč / jedno utkání v nedělním hracím termínu, tzn. celkem 360,- Kč / dvojzápas  

 Cestovné: cena podle dokladu z dopravního prostředku; při použití vlastního automobilu 3,- Kč/km 
 Stravné: neproplácí se 
7.3 Odměna za řízení utkání a ostatní uvedené náhrady náleží rozhodčímu i v případě, že se utkání neodehrálo. 
 
8. Hodnocení výsledků:  

Vítězství 3:0 a 3:1 se hodnotí třemi body, porážka 0:3 a 1:3 žádným bodem.  
Vítězství 3:2 se hodnotí dvěma body, porážka 2:3 se hodnotí jedním bodem.  
Kontumace se hodnotí odečtením jednoho bodu.  

 - o celkovém pořadí rozhoduje počet bodů, při rovnosti bodů poměr setů a následně poměr míčů 
 - dalšími případnými kritérii je vzájemný zápas a los  
 
9. Hlášení výsledků           
9.1 Výsledky všech utkání hlaste nejpozději do pondělí (následujícího hned po sehrání utkání) do 12hod na:  

Ing. Luboš Jeníček  SMS:    603 569 605   
 e-mail:   lubos@jenicek.net  
 Souhrnné a průběžné výsledky budou k dispozici na internetové adrese: http://ovschrudim.jenicek.net/  
9.2 Zápis z utkání odešlete následující pracovní den na adresu: Arnošt Truhelka; Čáslavská 1283, 537 01 Chrudim, 

případně naskenovaný elektronicky na adresu truhelka88@seznam.cz.   
 V případě zasílání zápisů z utkání elektronicky originály uschovejte a zašlete je hromadně po skončení 

podzimní/jarní části soutěže na výše uvedenou poštovní adresu.  
9.3 Za neplnění povinností dle č. 9.1 a 9.2 je pro pořadatele utkání stanovena pokuta 50,- Kč / zápis.  
 
10. Postupy a sestupy:        
10.1 Vítězná družstva okresního přeboru mohou postoupit do krajského přeboru KP II. tř. za předpokladu, že 

družstva a hráči mají platné registrační průkazy a jsou splněny (nejen licenční) podmínky KVS PK na postup - 
nutno projednat s STK KVS PK.  

 
 
 
 
 
            
 Mgr. Vladislav Pavlíček Arnošt Truhelka Mgr. Dagmar Havlisová 
 předseda OVS předseda STK OVS předseda KR OVS 
          

 
 
Zkratky:  
OVS Okresní volejbalový svaz 
KR OVS Komise rozhodčích OVS 
STK OVS Sportovně-technická komise 
KVS PK Krajský volejbalový svaz Pardubického kraje 
PV Pravidla volejbalu 


