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ROZPIS
mistrovských soutěží dospělých 2018– 2019
pro krajský přebor I. třídy a II. třídy mužů a žen

PARDUBICKÝ KRAJ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Upozornění !!!
■ změnil se způsob - Změny termínů viz článek č. 3 c
■ Přihlášky do soutěží – VIS Podatelna - spolu s platbou vkladu článek 5 a
■ změnila se pravidla pro zasílání ( zadávání ) zkrácených zápisů viz článek 16 a

1. Řízení soutěží
Soutěže krajského přeboru I. třídy a II. třídy mužů a žen vyhlašuje a řídícím orgánem je z pověření ČVS
Pardubický krajský volejbalový svaz . Soutěže řídí sportovně technická komise KVS .
Veškerou korespondenci, zasílejte na adresu předsedy STK:
Jan Motl, U potoka 765, 561 51 Letohrad ; mobil: 604 480 933 ; e-mail: motl.jan @ seznam.cz

2. Pořadatel
Není-li stanoveno jinak, pořadatelem je vždy družstvo uvedené na prvním místě v rozlosování jednotlivých
kategorií.

3. Hrací termíny a začátky utkání
a) Hrací termíny
I. třída muži, ženy 1. polovina vždy sobota (neděle) od 13. 10. 2018 do 16. 12. 2018
2. polovina vždy sobota (neděle) od 12. 1. 2019 do 27.1 2019 a od 16. 2. 2019 do 24. 3. 2019
II. třída muži ,ženy 1. polovina vždy sobota (neděle) od 1. 9. 2018 do 14. 10. 2018
2. polovina vždy sobota (neděle) od 4. 5. 2019 do 16. 6. 2019
b) Začátky utkání - tolerance v důsledku vytížení haly
I. a II. třída muži, ženy první utkání v 10 hod ( tolerance 9 -11 ) druhé utkání ve 13 hod ( tolerance 12 -15 )
c) Změny termínů

Veškeré změny termínů se provádějí přes systém VIS !

Po zadání žádosti o změnu termínu utkání mohou nastat rozdílné požadavky na schválení :

•
•
•
•
•

pokud je termín v toleranci a více jak 10 dní předem, stačí souhlas domácích
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
v ostatních případech potvrzují domácí i hosté
všechny varianty změny termínů jsou zpoplatněny částkou 300,- Kč !
V KP II bez poplatku do 20.8.2018 v KP I do 24.9.2018 !!!
Příklad :
Podatelna → Vytvořit žádost → Zvolte typ žádosti → Změna termínu utkání → zadat název skupiny, např.
PA-Z-2A → zvolit domácí družstvo → vybrat utkání → zadat termíny obou utkání

Změny nahlášené nebo dohodnuté před zpracováním rozpisu soutěže jsou zahrnuty přímo v rozlosování.
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4. Místo utkání
KP I. třídy M, Ž se hraje v halách – tělocvičnách zúčastněných družstev dle rozlosování a adresáře.
Pro haly – tělocvičny platí z hlediska rozměrů a regulérnosti ustanovení Oficiálních pravidel volejbalu.
V případě neodpovídajících rozměrů musí účastník soutěže požádat řídícího soutěže o výjimku v přihlášce
do soutěže.
KP II. třídy M, Ž se výhradně hraje na otevřených antukových hřištích, v případě nepříznivého počasí lze
utkání odehrát v halách – tělocvičnách. O regulérnosti tělocvičny v tomto případě rozhoduje delegovaný
rozhodčí mistrovského utkání. V případě, že tělocvična není v termínu k dispozici, musí být utkání sehráno
nejpozději do 14 dnů po původním termínu. Dohodu nového termínu uvedou družstva do zápisu. Uvedená
lhůta neplatí pro poslední dvě kola soutěží, tato utkání musí být sehrána k poslednímu termínu příslušné
soutěže.

5. Úhrada nákladů
Družstva startují v soutěži na vlastní náklady a dále hradí :
a) licenční poplatek družstva ( LPD – dříve pod názvem vklad ) musí být zaplacen nejpozději
do 24.6. 2018 zároveň s přihláškou do soutěže přes Podatelnu ve VIS !
I. a II. třída M, Ž družstva

-

500,-Kč

b) hráči, trenéři, rozhodčí uvedeni na listině rozhodčích a případně další funkcionáři dle směrnice ČVS
zaplatí členský příspěvek ve výši:
-dospělí nad 19 let
200,- Kč
-mládež od 0 let do dovršení věku 19-ti let
100,- Kč
c) náklady na rozhodčí hradí pořadatel před zahájením prvního utkání podle směrnice odměňování
rozhodčích takto:
KP I. třída muži, ženy

300,-Kč za jedno utkání

KP II. třída muži, ženy

300,-Kč za jedno utkání

d) cestovní náležitosti rozhodčím ve výši ceny za dopravné hromadným dopravním prostředkem.
V případě prokazatelné cesty autem ve výši 4,00-Kč /km
e) rozhodčím se poskytuje náhrada podle času, stráveného utkáním, a to ve výši:
-trvá-li pracovní cesta nad 5 do 12 hodin
78,-Kč
nad 12 do 18 hodin
119,-Kč
Stravné nenáleží rozhodčím v případě delegace v místě bydliště. 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.
f) Případné pokuty či vklady do poháru provádějte výhradně poštovní poukázkou nebo bankovním
převodem na účet KVS – : Fio banka č.ú. 2801294570/2010
Sídlo Pardubice KVS:
Pardubická krajská organizace ČUS, K Vinici 1901, 530 02 Pardubice
U obou druhů plateb musí být uveden Var.symbol = nové číslo oddílu a S.symbol, který platby
rozlišuje:
4012 = případné pokuty
4013 = vklady do poháru
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6. Účastníci
Adresář družstev, jejich organizačních pracovníků, hřišť bude uveden v Příloze č.1 , aktuální ve VIS !

T E C H N I C K Á U S TAN O V E N Í
7. Předpis
a) Krajské soutěže se hrají podle sportovně – technických předpisů -čl.-3 SŘV platných od
1. července 2013
b) Míče – barevné, značky GALA BV 5191S, BV 5581S, BV 5091S, BV 2011S.
MOLTEN V5M5000 - právo volby má pořadatel

8. Věkové kategorie:
dospělí
bez omezení
junioři
1. 1. 1999 a mladší
juniorky
1. 7. 1999 a mladší
kadeti
1. 1. 2001 a mladší
kadetky
1. 7. 2001 a mladší
žáci starší
1. 1. 2004 a mladší
žákyně starší
1. 7. 2003 a mladší
žáci mladší
1. 1. 2006 a mladśí
žákyně mladší 1. 7. 2005 a mladší
Jako „S“ mohou startovat:

hráči narození 1. 1. 1995 a mladší
hráčky narozené 1.7. 1997 a mladší

9. Podmínky účasti a povinnosti:
Oddíly:
a) družstva předkládají soupisku v tištěné podobě, vyhotovené v programu VIS,ochranný tzv. QR kód !
- při nepředložení soupisky v tištěné podobě je ve vyjimečných případech náhradní řešení v elektronické
podobě náhledem rozhodčímu přímo z VISu a to bez sankcí !
Pro soutěže I. i II. tř. mužů a žen musí být soupisky vytištěny - aktualizovány k 31.1. 2019.
b) dle čl. 9 SŘV může hráč střídavě hrát za dvě družstva dospělých jednoho oddílu Hráč je uveden na
soupiskách obou družstev a na soupisce družstva hrajícího vyšší soutěž je označen „S“.
c) start hráčů ve vyšší věkové kategorii řeší SŘV
Příklad: kadet může hrát maximálně za svoji kategorii, juniory a družstvo mužů, hráč musí být uveden na
soupiskách všech družstev !
d) družstva předkládají při utkání rozhodčím vyplněné lístky na postavení,
e) hráči musí nastoupit v jednotných dresech a trenýrkách, libero v odlišném dresu,
f) družstvo musí plnit povinnosti podle přílohy č.2 DŘV – automatické zastavení činnosti
g) družstvo plní povinnou péči o mládež dle bodu č. 20 tohoto rozpisu
h) musí zaslat ihned po zaplacení pořádkové pokuty kopii ústřižku poukázky, nebo jiného dokladu o úhradě,
řídícímu soutěže a sekretáři KVS Pa
POVINNOSTI POŘADATELE :
a) zajistit hostujícímu družstvu minimálně zdroj pitné vody,
b) zajistit zaisolování volných ocelových lan sítě a upínacích lan,
c) zajistit měřič výšky sítě
d) pro I. třídu zajistit utírání podlahy podle pokynu rozhodčího
e) hostujícímu družstvu zajistit šatnu se sociálním zabezpečením (sprchy, WC)
f) pro rozhodčího pokud možno zajistit šatnu
g) zajistit školeného zapisovatele a ukazatel skóre
h) odeslat hlášení výsledků a zápisy o utkání dle bodu č.16 a, b tohoto rozpisu
j) v KP II. tř. při nepříznivém počasí zajišťuje tělocvičnu
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10. Náležitosti
a) hráči a hráčky startují na platné členské průkazy a družstvo na platnou soupisku
(viz čl. 9 odstavec a) tohoto rozpisu.
Bez uhrazení členského příspěvku nelze zařadit hráče (ku) na soupisku.
b) trenér a další funkcionáři, uvedení v zápisu o utkání, musí být uvedeni na platné soupisce
a prokazují se platným průkazem dle čl. 6 SŘV.
c) minimální počet hráčů družstva základní sestavy uvedených na soupisce bez S a H je šest,
d) nepředložení RP rozhodčí uvede do zápisu, průkaz lze nahradit OP nebo pasem
e) při dodržení ustanovení čl. 7 a 8 SŘV je možno doplnit hráče na soupisku takto:
Dospělí I. a II. třída do 31. ledna 2019
Nově registrovaní hráči, hráčky, kteří nebyli uvedení na žádné soupisce v soutěžích ČVS mohou být se
souhlasem STK zařazeni kdykoliv.

11. Systém soutěže
I. třída muži, ženy všechna utkání na 3 vítězné sety
jedna skupina o 10 družstvech, čtyřkolově „polským způsobem“ v termínech dle bodu 3.
tohoto Rozpisu
II. třída muži, ženy všechna utkání na 3 vítězné sety
Muži v jedné skupině po 8. družstvech čtyřkolově „polským způsobem“
Ženy ve dvou skupinách po 8 družstvech čtyřkolově „polským způsobem“ v termínech
dle bodu 3. tohoto rozpisu
Rozlosování soutěží obdrží družstva elektronickou poštou a bude zveřejněno na VIS ČVS.

12. Hodnocení výsledků
Provádí se podle čl. 28 SŘV s následujícím upřesněním čl. 1 :
-výsledek 3:0 a 3:1 – vítěz 3 body, poražený 0 bodů
-výsledek 3:2 – vítěz 2 body, poražený 1 bod
-kontumace – odpočet 1 bodu
-v případě stejného počtu získaných bodů rozhoduje na kterémkoliv místě tabulky vyšší počet
vyhraných utkání, vyšší podíl setů, dále vyšší podíl míčů, případně vzájemné utkání

13. Postupy a sestupy
a) postupy :

-vítězové KP I. třídy M, Ž postup do kvalifikace o II. ligu v termínu 21. a 22.4. 2019
-prvá družstva ze skupin KP II. třídy mužů a žen postupují do KP I. třídy

b) sestupy:

-KP I. tř. M, Ž družstva na 10. místě přímý sestup do KP II. třídy další sestupující až
podle sestupu z II. ligy a postupu do II. Ligy.

14. Námitky
Podání námitek se řídí podle čl. 29 SŘV a zasílají se doporučeně na adresu předsedy STK KVS.
Odvolání proti rozhodnutí STK se řídí podle čl. 30 – 32 SŘV a zasílají se doporučeně na předsedkyni
KVS: Mgr. Marcela Sezemská, 568 02 Svitavy, Vančurova 13
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15. Rozhodčí
Delegaci a předelegaci rozhodčích provádí Pardubický KVS KR - Příloha č. 2
Všechny soutěže řídí jeden delegovaný rozhodčí.
Při nedostavení se delegovaného rozhodčího se postupuje podle čl. 22 odst. 3 SŘV.
Pověřený pracovník pro předelegace : KP I. třídy a KP II. třídy:
Ladislav Šámal Anenská 1296 530 02 Pardubice
Mobil: 606 323 511 e-mail : l.samal.volejbal@seznam.cz
Povinnosti rozhodčího:
a) k utkání se musí rozhodčí dostavit včas (30 minut před začátkem utkání), v předepsaném ústroji
b) každý rozhodčí musí být vybaven dobře znějící píšťalkou a kartičkami. Při utkání v tělocvičně musí mít
sportovní obuv do tělocvičny,
c) řádně provést kontrolu zápisu o utkání – registrační průkazy a soupisky, libero musí být zapsáno v kolonce
ostatních hráčů, do kolonky libero se píše až před zahájením utkání !
d) rozhodčí umožní zapsat do zápisu o utkání kapitánovi vše o co je v průběhu utkání kapitánem požádán
(povolí zapsat nesprávný výklad pravidla, nepovolí kritiku výkonu při rozhodování o chybách). V případě
nedostatku místa použijte zvláštní papír jako přílohu. Nepište na zadní stranu zápisu !!!
Všichni rozhodčí listiny KVS musí mít zaplacen LP. Pokud tak neučiní, budou z listiny rozhodčích před zahájením
soutěží vyškrtnuti.

16. a) Zápisy o utkání
Zápisy se pořizují na zkráceném mezinárodním zápisu ! Zadávají se nejdéle v nejbližší pracovní den po
utkání !!! Naskenované ve formátu JPG nebo PDF nebo ofotografováním mobilním telefonem s orientací
na šířku a to každý zápis zvlášť ! ! ! Povinností je zkontrolovat kvalitu zasílaného !!!
Způsob zadávání: Odpovědné osoby budou mít přístup k Rozpisu VIS v dané skupině !
Příklad: PA-Z-2 → Rozpis → v řádku daného kola vpravo červený křížek → Vybrat soubor → Odeslat
Pořadatel má povinnost originál zápisu archivovat do schválení konečných výsledků celé soutěže a vydání
závěrečné zprávy STK.
- do zápisu se neuvádějí čísla registr. průkazů, ale pouze příjmení, jména a čísla hráčů
-do kolonky KOLO se píše číslo utkání dle rozlosování
-do zápisu se rovněž neuvádí vyúčtování náležitostí rozhodčího
-zápisy o utkání jsou pořizovány v písemné podobě, zásadně na originálních formulářích vydaných ČVS,
formuláře si můžete objednat na sekretariátu ČVS v Praze
-hrubé nedostatky ve vyplňování zápisů budou pokutovány pořádkovou pokutou 100,-Kč

b) Hlášení výsledků
Ihned po skončení utkání se výsledky hlásí formou SMS na číslo 724 234 234
Je nutné, aby zpráva byla ve tvaru:
- identifikace_ číslo utkání_výsledek setů_ míče
Mezi jednotlivými položkami je vždy jedna mezera a identifikace soutěže nabývá těchto hodnot :

I.třída muži
II.třída muži

PA-M-1
PA-M-2

I.třída ženy
II.třída ženy

PA-Z-1
PA-Z-2

Příklad: Pokud ve II. třídě žen skončí zápas ( označený v Rozpisu číslem utkání 30 )
výsledkem 2:3 po setech 25:14 ; 22:25 ; 25:20; 15:25; 8:15 bude hlášení vypadat takto:

PA-Z-2 30 2:3 (14,-22,20,-15,-8)

Výsledek se automaticky zaznamená do tabulek příslušné soutěže ve VIS !
Náhradním řešením je nahlášení výsledků SMS zprávou na (tm) 604 480 933
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Jednotlivé výsledky zápasů všech volejbalových soutěží Pardubického kraje
budou zveřejňovány na: www.cvf.cz – VIS -Pardubický kraj a na stránkách
Pardubický KVS www.pakvs.cz/soutěže

17. Pokuty
Svévolné neoprávněné změny v hracích termínech
Odstoupení ze soutěže
Neplnění péče o mládež – I. třída M, Ž
Neplnění péče o mládež – II. třída M, Ž
Nenahlášení výsledků, případné pozdní hlášení
Neodesílání zápisů ve stanovených termínech
Hrubé nedostatky ve vyplňování zápisů
Výstrojní nekázeň dle čl.18 tohoto rozpisu
Jiné přestupky do výše
*

=

500,-Kč
3000,-Kč
3000,-Kč
1500,-Kč
100,-Kč za jedno dvojutkání *
100,-Kč za jedno dvojutkání *
100,-Kč za každý zápis
300,-Kč
3000,-Kč dle závažnosti

každé další opakování neplnění se zvyšuje o 100,-Kč !!!

18. Výstrojní nekázeň
Pravidla volejbalu jednoznačně stanovují, za jakých podmínek smí družstvo sehrát utkání. Pro jednotný
výklad tohoto ustanovení pravidel se stanovuje:V KP I. a II .třídě M, Ž všechna družstva budou mít
jednotné oblečení tj. trička a trenýrky. V případě, že družstvo nebude mít jednotné oblečení, rozhodčí
povolí sehrání utkání, ale poznamená tuto skutečnost do zápisu o utkání. Družstvo bude potrestáno
pořádkovou pokutou dle čl.17 tohoto rozpisu ( tato musí být zaplacena do příštího mistrovského utkání).
Toto ustanovení je třeba ze strany všech účastníků soutěží při utkáních dodržovat .

19. 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 i pro případ udělení karty v prvním utkání tzv. dvojutkání !!!
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 KVS Pardubice. Pro účely řízení disciplinární komise je rozhodčí povinen neprodleně zaslat řídícímu
soutěže a předsedovi disciplinární komise KVS Pardubice písemnou zprávu o této události.
Bližší podrobnosti při udělování trestů v Disciplinárním řádu ČVS platným od 1. prosince 2015.
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20. Zásady povinné péče o mládež
KVS stanovuje péči o mládež v následujícím rozsahu:
a) KP I. třídy dospělých – jedno družstvo mládeže příslušné kategorie
b) KP II. třídy dospělých – jedno družstvo mládeže příslušné kategorie
c) družstvo mládeže může plnit povinnost pouze pro jedno družstvo dospělých v rámci ČVS
d) povinnost je splněna, jestliže družstvo mládeže je zařazeno do mistrovských soutěží
republikových, krajských nebo okresních a tuto soutěž řádně dokončí
e) povinnost může být plněna: pouze družstvy mládeže vlastního oddílu !!!
f ) splnění povinností potvrzuje oddíl v přihlášce družstva dospělých do soutěže 2017-2018
V případě neplnění povinnosti o mládež /nevyplněno v přihlášce do soutěže/ uhradí pokutu (viz bod
č. 17 POKUTY) a potvrzení o zaplacení zašle s přihláškou do soutěže. Při nesplnění této povinnosti
nebude družstvo zařazeno do příslušné soutěže.
g) kontrolu plnění povinnosti provádí komise mládeže KVS a disciplinární komise KVS kdykoliv během
soutěžního období a v případě zjištění neplnění povinnosti stanoví oddílu pokutu podle čl. 17 tohoto rozpisu.

Rozpis schválilo předsednictvo Pardubického KVS dne 16. května 2018.

Mgr.Marcela Sezemská v.r.
předsedkyně KVS

Jan Motl v.r.
předseda STK KVS

Ladislav Šámal v.r.
předseda KR KVS

Příloha č. 2
METODICKÝ POKYN
pro rozhodčí delegované k utkáním v systému VIS
1) Přihlášení do systému VIS:
Připojte se k internetu a ve svém internetovém prohlížeči nastavte adresu https://vis.cvf.cz,
Zadejte své uživatelské jméno a heslo.
1. Zvolte modul „Rozhodčí“
2. V levém sloupci klikněte na odkaz „Moje utkání“, zde uvidíte seznam Vašich delegací, které jsou od
15.8.2017 oficiálními delegacemi pro ročník 2017/18. Ti, kteří si své delegace zapsali dříve, prosím,
aby si je překontrolovali a kliknutím potvrdili jejich příjem ve sloupci úplně vpravo.
3. Doporučuji každý týden ve čtvrtek nebo v pátek překontrolovat své delegace, kvůli možným předelegacím
nebo změnám termínů utkání.
2) Přístup do dokumentů PA KVS ročníku 2018/19:
Připojte se k internetu a ve svém internetovém prohlížeči nastavte adresu www.pakvs.cz
• Najeďte kurzorem na horní liště na odkaz „Soutěže“
• Důkladně si pročtěte (popřípadě vytiskněte) Rozpis soutěží PA KVS
3) Delegace rozhodčích:
Základní delegace kategorií M1, Z1, M2, Z2, je uvedena na VISu v průběhu srpna. Všechny tyto delegace
jsou rozhodčí povinni potvrdit úseku delegace KR . Pokud nebude na VISu potvrzen příjem delegace,
znamená to, že delegace nebyla rozhodčím přijata a bude zajištěna předelegace tohoto utkání jiným
rozhodčím.
4) Omluvy rozhodčích z delegací:
Omluvy zasílejte na úsek předelegace KR -Ladislav Šámal -telefonicky na číslo: 606 323 511 -elektronicky
na e-mail předelegace: l.samal.volejbal@seznam.cz
Ve formě: Jméno rozhodčího, který se omlouvá, datum utkání, kategorie a účastníci utkání
5) Neomluvené absence:
Pokud rozhodčí nezachytí elektronickou delegaci a z přidělené delegace se řádně neomluví, bude KR hodnotit
neúčast rozhodčího na utkání jako neomluvenou absenci, kterou bude trestat pokutou 200.-Kč za dvojutkání.
Tuto pokutu je rozhodčí povinen uhradit do stanoveného termínu osobně na pokladně PA KVS, K Vinici 1901,
Pardubice u paní Ireny Talackové v domluveném termínu nebo na účet KVS viz výše ( S.symbol = 4012 )
Do poznámek uvést jméno a příjmení !
Neuhrazení pokuty má za následek zastavení činnosti rozhodčího a odnětí následných delegací.

