
PARDUBICKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ (dále PA KVS) 
Sídlo PA KVS: PKO ČUS, K Vinici 1901, 530 02 Pardubice 
IČO 06412998; bank. spojení: č. ú.: 2801294570/2010 

E-mail: pavolejkvs@email.cz 
Web: www.pakvs.cz 

__________________________________________________________________________________ 

 

Přihláška do krajských mistrovských soutěží mládeže – 2021/22 

 

 

1/ TJ, SK, VK:       ___________________ 
 
 

2/ Organizační pracovník oddílu pro mládež – kontaktní údaje: 

 Jméno a  příjmení:  

 Adresa bydliště:  

 Tel. – mobil:         

 E - mail:   

 

 

3/ Sportoviště: 

 Antukové kurty: Adresa:  

    Počet kurtů:    

SH, tělocvična: Adresa:  

    Počet kurtů: 

 Náhradní hala, tělocvična (pokud je k dispozici):  

    Adresa:  

    Počet kurtů:    

  

  

4/ Žádost o výjimky – SH, tělocvičny: 

Podle Přílohy č. 26 Rozpisu mistrovských soutěží ČVS 2022/23 jsou pro soutěže KP, 

OP dostačující tělocvičny kategorie CVS-4 (délka min. 20 m, šířka min. 11 m, výška 

min. 6 m, osvětlení min. 500 luxů).  

O výjimku žádejte pouze v případě, že tělocvična neodpovídá kategorii CVS-4. 

      _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 

                   

5/ Informace k hracím dnům:   

 KP v trojkách:   PA-U14Z-1  (PA-TR-D1)  1.1.2010 a mladší 

     PA-U14M (PA-TR-CH)  1.1.2010 a mladší 

     PA-U13Z-2 (PA-TR-D2)  1.1.2011 a mladší 

 KP v přehazované:  PA-U12M    (PA-PR-CH)  1.1.2012 a mladší 

PA-U11Z     (PA-PR-D)  1.1.2013 a mladší 

 Tyto soutěže budou mít hrací dny neděle.    

 

mailto:pavolejkvs@email.cz


6/ LPD (= licenční příspěvek družstva = vklad do soutěže): 

 V soutěžích trojek a přehazované musí být LPD uhrazen výhradně bankovním 

 převodem, nebo poštovní poukázkou na účet:  

Fio banka č. ú.: 2801294570/2010 VS = nové číslo oddílu 

      SS = 4012 (LPD = vklad do soutěže) 

LPD = 200,- za každé přihlášené družstvo (TR, PR) 

Do zprávy pro příjemce napište: Soutěže 2022/23_LPD_název oddílu 

Doklad o úhradě bude přiložen k přihlášce do soutěží.  

 

 

7/ Důležité: 

 Uvedení e-mailové adresy a tel. čísla u organizačních pracovníků a trenérů  

 družstev je povinné.  

___________________________________________________________________________ 

 

 

Do mistrovských soutěží PA KVS 2022/23 přihlašujeme: 
 

 

1/ PA-U14M (PA-TR-CH) – hráči narození 1.1.2010 a mladší:                           

    Počet družstev celkem: ________ 

    Trenér (vedoucí): Jméno a příjmení: 

   Adresa: 

   tel:   e-mail: 

   Trenér/ka (vedoucí) pro družstva (označte např. A, B, C): 

    Trenér (vedoucí): Jméno a příjmení: 

   Adresa: 

   tel:   e-mail: 

   Trenér/ka (vedoucí) pro družstva (označte např. D, E, F): 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

2/ PA-U12M_(PA-PR-CH) – hráči narození 1.1.2012 a mladší: 

    Počet družstev celkem: ________ 

    Trenér (vedoucí): Jméno a příjmení: 

   Adresa: 

   tel:   e-mail: 

   Trenér/ka (vedoucí) pro družstva (označte např. A, B, C): 

    Trenér (vedoucí): Jméno a příjmení: 

   Adresa: 



   tel:   e-mail: 

   Trenér/ka (vedoucí) pro družstva (označte např. D, E, F):                  
______________________________________________________________________ 

 

 

3/ PA-U14Z-1 (PA-TR-D1) – hráčky narozené 1.1.2010 a mladší: 

     

    Počet družstev celkem: ________ 

    Trenér (vedoucí): Jméno a příjmení: 

   Adresa: 

   tel:   e-mail: 

   Trenér/ka (vedoucí) pro družstva (označte např. A, B, C): 

    Trenér (vedoucí): Jméno a příjmení: 

   Adresa: 

   tel:   e-mail: 

   Trenér/ka (vedoucí) pro družstva (označte např. D, E, F): 

_______________________________________________________________________ 
 
 

4/ PA-U13Z-2 (PA-TR-D2) – hráčky narozené 1.1.2011 a mladší 

    Počet družstev celkem: ________ 

    Trenér (vedoucí): Jméno a příjmení: 

   Adresa: 

   tel:   e-mail: 

   Trenér/ka (vedoucí) pro družstva (označte např. A, B, C): 

    Trenér (vedoucí): Jméno a příjmení: 

   Adresa: 

   tel:   e-mail: 

   Trenér/ka (vedoucí) pro družstva (označte např. D, E, F): 
_____________________________________________________________________ 

 

5/ PA-U11Z (PA-PR-D – hráčky narozené 1.1.2013 a mladší: 

    Počet družstev celkem: ________ 

    Trenér (vedoucí): Jméno a příjmení: 

   Adresa: 

   tel:   e-mail: 

   Trenér/ka (vedoucí) pro družstva (označte např. A, B, C): 



    Trenér (vedoucí): Jméno a příjmení: 

   Adresa: 

   tel:   e-mail: 

   Trenér/ka (vedoucí) pro družstva (označte např. D, E, F): 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Informace nutná pro losování jednotlivých kategorií: 

České poháry 2022/2023: 

- Označte, zda budou družstva vašeho oddílu startovat v Českém poháru mládeže.  

- Pokud nebudou družstva v této nemistrovské soutěži startovat, bude možné využít termíny 

  ČP pro konání mistrovských soutěží PA kraje. 

 

ZCI  ano / ne *   KTI  ano / ne * 

ZKY  ano / ne *   KKY+JKY ano / ne * 

* - nehodící se škrtněte. 

 

Potvrzujeme, že všichni hráči/hráčky jsou pod trvalým lékařským dohledem. 

 

 

V ______________ dne ____________ 2022 

 

  

 

Razítko, jméno, podpis 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Přihlášky zasílejte do 12.června 2022  

na adresu:  Marcela Sezemská, Vančurova 13, 568 02 Svitavy, 

nebo e-mailem: marcela.sezemska@seznam.cz 
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