
                                                                                                 
 
                                                          

PROPOZICE 
Královéhradeckého poháru ve volejbalu mužů a žen pro rok 2020 

 
Vyhlašovatel: Královéhradecký krajský volejbalový svaz 
  Vedoucí soutěže: Petr Kovalíček, Dr. E. Beneše 575, 500 12 Hradec Králové, 

e-mail: Petr.Kovalicek@seznam.cz, telefon 603 488 358. 
  Startují: Družstva dospělých mužů a žen 1) hrající v soutěžích II.třídy Královéhradeckého kraje, 

2) družstva okresních přeborů Královéhradeckého kraje a 3) družstva složená 
z hráček, resp. hráčů registrovaných v oddílech Královéhradeckého kraje, ale 
neuvedených na žádné soupisce, která se přihlásí a zaplatí vklad. Hraje se na 
registrační průkazy a soupisky. Platí soupisky družstev z podzimní části volejbalových 
soutěží, družstva ad 3) předkládají soupisku vytvořenou elektronicky k potvrzení STK 
(jaroslav.vik@seznam.cz). 

V případě nedostatku hráček nebo hráčů (dále jen hráčů) se povoluje start nejvýše 
dvěma hráčům z jiného družstva Královéhradeckého kraje hrajícího krajské, nebo 
okresní soutěže, mají-li tito souhlas mateřského oddílu - vedoucí družstva zašle 
souhlas mailem vedoucímu soutěže. Podmínkou je jejich doplnění na soupisku před 
zahájením pohárové soutěže, doplnění v průběhu rozehrané soutěže již není možné! 
Doplnění provede STK na základě žádosti oddílu. 

  Systém: Bude definitivně stanoven dle počtu přihlášených družstev. Družstva budou rozdělena 
do tří až pětičlenných skupin a zde sehrají vzájemná utkání na dva vítězné sety, 
v případě pětičlenných skupin na dva hrané sety. KVS poskytne každému pořadateli 
příspěvek min. 500,- Kč na úhradu nájemného tělocvičny (dle skutečných nákladů).  
Termín odeslání přihlášek je do 17. prosince 2019. 

  Termíny: Bude definitivně stanoveno dle počtu přihlášených družstev:  
• muži - 1. kolo neděle 12.1.2020 ve Všestarech (pořadatel Stěžery), 2. kolo  

  sobota nebo neděle 15.-16.2.2020 
• ženy - 1. kolo sobota nebo neděle 11.-12.1.2020, 2. kolo sobota nebo neděle  

  15.-16..2.2020 
  
Rozhodčí: Mimo finále  zajišťuje domácí družstvo s využitím nehrajících družstev. 
  Vklad do soutěže: Za každé družstvo 500,- Kč pro KVS.  Složenka nebude zasílána, možno zaplatit 

dvěma způsoby: 
• Prostřednictvím VISu na účet Královéhradeckého KVS číslo 52, volba „PŘEVOD“, 

do popisu platby uvést identifikaci platícího oddílu a text "VKLAD KHP". 
• Na účet 2001389352/2010, variabilní symbol "40"+"identifikační číslo oddílu", 

specifický symbol 602125.  
Platba musí být na účet KVS připsána před prvním kolem, jinak družstvu nebude start 
umožněn! 

  Úhrady: Družstva startují na vlastní náklady. Každý pořadatel vybere proti dokladu od 
zúčastněných družstev po 300,- Kč na částečnou úhradu tělocvičny. 

  Bodování: U turnajů hraných na dva vítězné sety se boduje italským způsobem, tj. vítězství 2:0 
znamená 3 body, vítězství 2:1 dva body, porážka 1:2 1 bod a porážka 0:2 0 bodů. 
O pořadí rozhoduje počet bodů, při rovnosti bodů větší počet vítězství, dále poměr setů 
a poměr míčů. 
U turnajů hraných na dva hrané sety se uděluje bod za každý uhraný set. O pořadí 
rozhoduje počet bodů, při rovnosti bodů větší počet vítězství, dále poměr setů a poměr 
míčů. 

  



Hlášení výsledků: Povinností pořadatele každého turnaje je nahlásit nejpozději následující pracovní den 
výsledky zápasů a konečné pořadí vedoucímu soutěže, v případě zasílání mailem 
(preferováno) posílat kopii na adresu jaroslav.vik@seznam.cz. 

  Ceny: Družstva ve finále obdrží věcné ceny a diplomy. Vyhodnoceni budou nejlepší hráčky 
a hráči. 

  Krajské finále: Finálové turnaje se uskuteční v sobotu 21.3.2020 (ženy) a v neděli 22.3.2020 (muži) 
vždy od 9:00 hodin v Česticích. KVS uhradí náklady na rozhodčí a nájem tělocvičny. 

  Společné finále: Společné finále bývalé Východočeské oblasti, dnes  Královéhradeckého 
a Pardubického kraje, pro prvá dvě družstva z obou krajů se uskuteční v neděli 
5.4.2020 od 9:00 společně pro ženy i muže. Pořadatelem je Pardubický KVS, místem 
konání Chvaletice. 

  Upozornění: Turnaj v plném rozsahu bude možné uspořádat jen při dostatečné nabídce tělocvičen. 
Žádáme družstva, aby nabídla haly - tělocvičny v případných termínech.  

 
 
 
 
 
 
 

Václav Nidrle  Petr Kovalíček 
předseda KVS  vedoucí soutěže 

 
 

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje! 
                                             
 
 


