Rozpis mistrovských soutěží mládeže 2017 - 2018
Krajský přebor mládeže -PARDUBICKÝ KRAJ
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VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Řízení soutěží
Soutěže krajského přeboru mládeže vyhlašuje a řídícím orgánem je z pověření ČVS
Krajský volejbalový svaz v Pardubicích. Všechny soutěže řídí Komise mládeže (dále jen
KM).
Veškerou korespondenci zasílejte pouze na níže uvedenou adresu:
Mgr. Ludmila Haraštová, Nádražní 648, Polička, 57201
TM: 731180433
e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz
2. Pořadatel a místo utkání
Není – li uvedeno jinak, pořadatel je uveden vždy na prvním místě.
Adresář trenérů, organizačních pracovníků a seznam hřišť a sportovních hal je uveden
v příloze. Kategorie juniorek, juniorů, kadetek, kadetů, staršího žactva a přehazované se hrají
výlučně v halách, mladší žactvo a přípravky hrají část soutěže na venkovních hřištích a část v
halách (pro případ nepříznivého počasí mají pořádající oddíly za povinnost zajistit tělocvičnu,
v případě nesplnění tohoto bodu budou pořádající oddíly hradit náklady ostatním družstvům,
pokud se turnaj neodehraje).
Při losování bude brán zřetel na rozlosování celostátních soutěží dospělých i mládeže a
na rozlosování krajských soutěží dospělých. Žádáme oddíly, aby případné změny místa konání
(tělocvičny) včas (alespoň týden předem) nahlásily soupeřům, rozhodčím a předsedkyni komise
mládeže.
3. Hrací termíny a začátky utkání
Termíny a začátky zápasů jsou uvedeny v rozlosování.

Pořádající oddíl má právo změnit začátek zápasů ve stejný den bez ohledu na souhlas
soupeře v toleranci od 8 do 14 hod. Změnu musí pořadatel oznámit a zaslat e-mailem všem
družstvům, delegovaným rozhodčím, předsedovi komise rozhodčích p. Šámalovi a předsedkyni
komise mládeže alespoň týden předem. Poté bude provedena změna ve VISU.
Domácí družstvo, po povolení změny, ihned informuje delegovaného rozhodčího.

Žádost o změnu termínu utkání:
a) změny termínů u mladšího žactva, staršího žactva, kadetů, kadetek, juniorů, juniorek
se provádějí přes systém VIS!
Po podání žádosti o změnu termínu mohou nastat rozdílné požadavky na schválení:
a) pokud je termín v toleranci a více jak 10 dní předem, stačí souhlas domácího
pořádajícího týmu
b) dochází-li ke změně data, musí termín potvrdit i vedoucí soutěže, je-li žádost podána
více jak 10 dní předem, využívá se tichého souhlasu vedoucího soutěže
c) v ostatních případech potvrzují domácí a hosté
d) všechny varianty změny termínů jsou bez poplatků
Příklad:
Podatelna – Vytvořit žádost – Zvolte typ žádosti – Změna termínu utkání – zadat název skupiny,
např. PA-ZKY – zvolit družstvo – vybrat utkání – zadat termíny obou utkání, turnaje.
Změny nahlášené nebo dohodnuté před zpracováním rozpisu soutěže jsou zahrnuty
přímo v rozlosování.
e) změny termínů u družstev přehazované a přípravky je třeba oznámit vedoucímu
soutěže a předsedkyni KM, jedná-li se o Předehrávku, stačí zaslat e-mail s potvrzením změny
všech zúčastněných družstev
f) jedná-li se o Dohrávku (v kategorii přehazované a přípravek) posílá se žádost alespoň
7 dní předem spolu se souhlasem soupeřů vedoucímu soutěže a předsedkyni KM
Dohrávky musí být sehrány k poslednímu datu dané soutěže.
Zjištěné neoprávněné svévolné změny budou postihovány pořádkovou pokutou všem
zúčastněným družstvům, každému ve výši 200,- Kč.
4. Úhrada nákladů
Všechna družstva startují v soutěžích na vlastní náklady.
Družstva zaplatí licenční poplatek družstva LPD (dříve pod názvem vklad do soutěže),
tento musí být zaplacen nejpozději do 24. 6. 2017 a kopii dokladu o zaplacení přiloží k přihlášce
do soutěže:
- za každé přihlášené družstvo
400,- Kč
- za družstva přihlášená do kategorie přípravek, přehazované je pro všechny oddíly
jednotný licenční poplatek družstva LPD (dříve pod názvem vklad do soutěže) 400,- Kč za
všechna přihlášená družstva.

-

hráči, trenéři, rozhodčí uvedeni na listině rozhodčích a případně další funkcionáři podle
směrnice ČVS zaplatí licenční příspěvek ve výši:
dospělí nad 19 let
mládež do dovršení věku 19 let
žactvo do dovršení 15 let
žactvo do dovršení 12 let

200,- Kč
100,-Kč
50,- Kč
0,- Kč

Platby pro družstva přehazované a přípravek provádějte výhradně převodem – číslo účtu :
7060819001/5500
Sídlo KVS Pardubice :
Pardubická krajská organizace ČUS, K Vinici 1901, 530 02 Pardubice
U obou druhů plateb musí být uveden V.symbol = nové číslo oddílu a S.symbol, který platby
rozlišuje:
4011 = licenční poplatek družstva (vklad do soutěže PŘE a PŘÍ,
4012 = případné pokuty
TECHNICKÁ USTANOVENÍ
5. Předpis
a) Krajské soutěže se hrají podle sportovně – technických předpisů - čl.-3 SŘV platných od
1. července 2013 a dle tohoto Rozpisu následně dle Rozpisu jednotlivých kategorií. Dále podle
Pravidel volejbalu platných od 1. 7. 2015.
b) Míče – barevné, značky GALA BV 5191S, BV 5581S, BV 5091S, BV 2011S , MOLTEN –
V5M5000, právo volby má pořadatel
Pro kategorie přehazované a přípravek platí míče uvedené v Rozpisech těchto kategorií.
Výška sítě pro jednotlivé kategorie:
Přehazovaná
200 cm
Přípravky
205 cm
Mladší žákyně
210 cm
Mladší žáci
215 cm
Starší žákyně
220 cm
Kadetky, juniorky 224 cm
Starší žáci
230 cm
Kadeti
239 cm
Junioři
243 cm
V kategoriích starších žáků a žákyň, kadetek, kadetů, juniorů a juniorek je pořádající
oddíl povinen zapůjčit hostujícímu týmu míče pro rozehrání (polský systém, popřípadě systém
pohárový, či trojic).
6. Věkové kategorie
Viz záhlaví Rozpisu.
Hráči nižší věkové kategorie mohou startovat za družstva vyšší věkové kategorie bez
omezení. Musí však být uvedeni na soupisce každého družstva, ve kterém budou startovat.
Ve všech žákovských kategoriích je od 1. července 2001 až do odvolání zakázáno
používat libera.

7. Náležitosti družstev, podmínky účasti, povinnosti pořadatele
a) hráči startují na platné průkazy člena ČVS a musí mít zaplacen licenční příspěvek.
Pokud nebude mít hráč (-ka) příspěvek uhrazený, tak jej nebudete moci zařadit na soupisku,
systém VIS vám to neumožní. Hráči, kteří nebudou uvedeni na VISU, nemůžou být uvedeni ani
na soupiskách. Případný start hráče v utkání bez platného registračního průkazu bude
považován za start neoprávněný a bude postihován dle SŘV čl. 27. Rovněž tak trenér a další
funkcionáři uvedeni v zápise se budou prokazovat platným průkazem, dle čl. 6 SŘ, musí mít
zaplacený licenční příspěvek LP. Licenční příspěvek platí vždy na jedno soutěžní období.
b) soupisky družstev se vyžadují u všech kategorií. Soupisky přehazované, přípravek a
mladšího žactva mohou být v průběhu soutěže doplňovány bez časového omezení.
Ostatní pravidla o zařazování hráčů platí dle SŘV čl. 7 a čl. 8, a to do 31. 1. 2018.
Nově registrovaní hráči, hráčky, kteří nebyli uvedení na žádné soupisce v soutěžích
ČVS mohou být se souhlasem STK zařazeni kdykoliv.
Soupisky družstev se vyhotovují v systému VIS, kromě soupisek přehazované a
přípravek. Soupiska stažená ze stránek ČVS, která nemá vyznačen ochranný kód, tzv.
QR kód je neplatná. Soupisky v kategorii přehazované a přípravek se vyhotovují v tolika
vyhotoveních, aby každé družstvo a KM obdržela jeden výtisk.
Na soupisce v kategorii přípravek a přehazované musí být uvedeny tyto údaje:
ba) název oddílu
bb) název soutěže
bc) pořadové číslo hráče
bd) jméno a příjmení hráče
be) datum narození hráče
bf) jméno a příjmení trenéra, kvalifikační třída a číslo platného průkazu
bg) datum vyhotovení, razítko oddílu a podpis
Soupisky v kategoriích přehazované a přípravek se zasílají k potvrzení na adresu
předsedkyně KM Mgr. Ludmile Haraštové, kategorie přehazované nejpozději do 31.
října 2017, kategorie přípravek nejpozději do 5. září 2017
c) družstvo musí být vedeno kvalifikovaným trenérem (nejméně III. třídy), v případě
jeho neúčasti osobou starší 18 let, která je uvedena na soupisce! Pokud by tato osoba
byla v průběhu zápasu diskvalifikována, přebírá do konce zápasu její povinnosti
kapitán bez ohledu na věk a zápas se dohrává.
d) družstva jsou povinna dle platných Pravidel volejbalu nastupovat v jednotných
očíslovaných dresech (trička, trenýrky). V případě, že družstvo nebude mít alespoň
jednotná trička, rozhodčí povolí sehrát utkání, ale poznamená tuto skutečnost do zápisu o
utkání. Družstvo bude potrestáno pořádkovou pokutou dle čl. 13 tohoto Rozpisu.
Toto ustanovení je nutno ze strany všech účastníků dodržovat.
e) Pořádající oddíl je povinen:
ea) zajistit pro hostující družstvo šatnu se sprchami a WC
eb) zajistit pro rozhodčí šatnu
ec) zajistit utírání podlahy podle pokynů rozhodčího pro zápasy hrané
v halách
ed) zajistit školeného zapisovatele a ukazatel skóre
ee) mít k dispozici tento Rozpis, Pravidla volejbalu a SŘ a na požádání je
předložit rozhodčímu.
ef) odeslat hlášení výsledků a zápisů dle bodu 12 tohoto Rozpisu
eg) v případě nepříznivého počasí zajistit tělocvičnu
eh) zajistit hostujícím družstvům minimálně zdroj pitné vody

8. Systém soutěží
Je uveden pro každou kategorii zvlášť a je nedílnou součástí tohoto Rozpisu.
9. Hodnocení výsledků
- provádí se podle čl. 28 odst. 1 SŘV:
- výsledek 3:0 a 3:1 - vítěz 3 body, poražený 0 bodů
- výsledek 3:2 - vítěz 2 body, poražený 1 bod
- výsledek 2:0- vítěz 3 body, 2:1 – vítěz 2 body, poražený 1 bod,
- výsledek 2:0 – poražený 0 bodů
- kontumace - odpočet 1 bodu
- v případě stejného počtu získaných bodů rozhoduje na kterémkoliv místě tabulky vyšší
počet vyhraných utkání, vyšší podíl setů, vyšší podíl míčů, případně vzájemné utkání
- u kategorie přehazované a přípravky, v krajském přeboru polského systému bude
hodnocení nedílnou součástí rozpisu
10. Rozhodčí
Komise rozhodčích bude delegovat rozhodčí na soutěže staršího žactva, kadetek,
kadetů, juniorů a juniorek. V kategoriích přehazované, přípravek a mladšího žactva zajišťuje
rozhodčí domácí (pořádající) oddíl.
V soutěžích, kde není rozhodčí delegován, nebo pokud se delegovaný rozhodčí nedostaví,
smí utkání řídit pouze osoba starší 16 let a prokázat se platným průkazem, nebo předložením
OP.
Delegace a předelegace rozhodčích provádí:
Ladislav ŠÁMAL, Anenská 1296,
530 02 Pardubice
TM: 606 323 511
e-mail: predelegace@seznam.cz
Odměny kvalifikovaným rozhodčím:
při italském systému:
starší žactvo, kadetky, kadeti, juniorky, junioři: Kč 170,- (na tři vítězné sety) za 1 zápas
při turnajovém systému:
kadeti, kadetky, junioři, juniorky, starší žactvo: Kč 140,- (na tři vítězné sety, popř. na
tři sety) 1. a 2. zápas, za každý další 105,- Kč
starší žactvo: Kč 100,- (na dva vítězné sety)
za 1. a 2. zápas, za každý další zápas 75,-Kč
Stravné rozhodčích při řízení utkání mimo stálé bydliště:
5 - 12 hodin
71,- Kč
12 - 18 hodin
108,- Kč
Stravné nenáleží rozhodčím v případě delegace v místě bydliště.
Za veřejný dopravní prostředek je pokládána i MHD.
Pokud do místa utkání není spojení veřejným dopravním prostředkem, může rozhodčí,
pokud k cestě použije soukromé motorové vozidlo, účtovat cestovné jako náhradu za
pohonné hmoty ve výši Kč 4,00 Kč za 1 km, a to v prokazatelných případech. Výplatu
náležitostí rozhodčích (bez zdanění) zajišťuje pořádající oddíl. Dostaví-li se rozhodčí
k utkání dle řádné delegace
(předelegace) a utkání se z jakýchkoliv důvodů neodehraje, obdrží úhradu cestovních
výloh i odměnu za řízení utkání v plné výši.

11. Zápisy
Z turnajů přehazované a přípravek vyhotoví pořadatel tabulku a odešle ji elektronickou
poštou na adresu vedoucího soutěže. U všech ostatních kategorií se z každého utkání pořizuje
řádný zápis na zkráceném mezinárodním zápisu. Zápisy posílá vždy pořadatel turnaje nebo
zápasu nejpozději v první pracovní den po odehrání zápasů na adresu vedoucích soutěží a
předsedkyni KM pouze elektronickou poštou naskenované ve formátu JPG, PDFs orientací na
šířku.
Pořadatel má povinnost originál zápisu archivovat do schválení
konečných výsledků celé soutěže a vydaní závěrečné zprávy STK.
Vedoucí soutěží:
PŘEHAZOVANÁ DÍVKY, PŘEHAZOVANÁ CHLAPCI

David Švihel, Palackého 4a, 568 02 Svitavy, TM: 603 806 533,
e-mail: davidsvihel@seznam.cz
PŘÍPRAVKA DÍVKY, PŘÍPRAVKA CHLAPCI:
Mgr. Ludmila Haraštová, Nádražní 648, Polička, 57201, TM: 731180433
e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ, MLADŠÍ ŽÁCI:

Radek Novotný, M. Kuděje 52, 570 01 Litomyšl, TM: 602 188 868
e-mail: radek.novotny@strabag.com, volejbal@lit.cz
STARŠÍ ŽÁKYNĚ, STARŠÍ ŽÁCI, KADETKY, KADETI, JUNIOŘI, JUNIORKY:
Mgr. Ludmila Haraštová, Nádražní 648, Polička, 57201, TM: 731180433
e-mail: : harasta.frantisek@tiscali.cz
12. Hlášení výsledků
Pořádající oddíly mají za povinnost nahlásit výsledky (přehazované, přípravky) ihned
po skončení utkání, nejpozději do neděle do 18 hodin vedoucím soutěží, Davidu Švihelovi a Mgr.
Ludmile Haraštové těmito způsoby:
1) e-mailem na adresu: harasta.frantisek@tiscali.cz, davidsvihel@seznam.cz
Ostatní hlášení výsledků ihned poskočení utkání formou SMS na číslo 724 234 234.
Je nutné, aby zpráva byla ve tvaru: identifikace_číslo utkání_výsledek setů_míče.
Příklad: PA-ZKY 30 3:0 (14,18,22), mezi jednotlivými položkami je vždy jedna mezera,
Identifikace soutěže na VISU. Výsledek je automaticky zaznamenán do tabulek příslušné
soutěže na VIS.
Náhradním řešením je nahlášení výsledků předsedkyni mládeže Mgr. Ludmile Haraštové
Všechna družstva budou dostávat Zprávu KM, ve které budou výsledky, tabulky, pokuty
atd., změny termínů z kategorií přehazované a přípravky. Po domluvě s předsedkyní komise
mládeže paní Mgr. Ludmilou Haraštovou je možné doplnění adresáře e-mailových adres i
v průběhu soutěží.
Výsledky budou zveřejňovány na www.cvf.cz – VIS – Pardubický kraj , na stránkách
KVS Pardubice www.pakvs.cz/souteze.
Dodržujte termín nahlášení, abychom mohli zpracovat výsledky.

13. Námitky a pokuty
Podání námitek se řídí soutěžním řádem čl. 29. Zasílají se doporučeně na adresu
předsedkyně KM. Odvolání proti rozhodnutí KM a STK se řídí podle článků 30, 31, 32 SŘV a
zasílají se doporučeně na adresu předsedkyně KVS p. Mgr. Marcela Sezemská, Vančurova 13,
568 02, Svitavy.
Pokuty:
Svévolné neoprávněné změny v hracích termínech
200,- Kč
Odstoupení ze soutěže
3 000,- Kč
Nenahlášení výsledků
150,- Kč
Opakované nenahlášení výsledků v termínu
100,- Kč
Opakované neodeslání zápisů ve stanoveném termínu
100,- Kč
Opakované nenahlášení výsledků včas
100,- Kč
Hrubé nedostatky ve vyplňování zápisů (za každý zápis)
100,- Kč
Nepředložení SOUPISKY před utkáním
100,- Kč
Za nepředložený registrační průkaz
100,- Kč
Za nepředložené průkazy celého družstva
600,- Kč
Výstrojní nekázeň
150,- Kč
Jiné přestupky dle závažnosti do výše
3 000,- Kč

14. Přeborníci kraje, postupy a sestupy
Vítěz každé kategorie získá titul Přeborník kraje pro soutěžní ročník 2017/2018, dále
vítězné družstvo obdrží pohár, medaile a přebornický diplom. Družstva na druhých a třetích
místech obdrží diplomy a medaile.
Vyhlášení a předání ocenění pro nejlepší týmy v každé kategorii bude zajištěno na
posledním hraném turnaji, zápase.
Postupy: - přeborník kraje a druhý celek v pořadí v kategorii starších žáků a žákyň má
právo účasti na Mistrovství ČR
- přeborníci v kategoriích kadeti, kadetky, junioři, juniorky mají právo účasti
v kvalifikaci.
Sestupy: z krajských přeborů nikdo nesestupuje.

Tento Rozpis byl schválen předsednictvem KVS dne 17. května 2017.
Mgr. Marcela Sezemská v. r. Mgr. Ludmila Haraštová v. r. Ladislav Šámal v. r.
předseda KVS
předseda KM KVS
předseda KR KVS

