
                                                                                                 
 
                                                          

 
 
 

PROPOZICE 
Královéhradeckého poháru ve volejbalu mužů a žen pro rok 2021 

 
 

Vyhlašovatel: Královéhradecký krajský volejbalový svaz 

Vedoucí soutěže: Petr Kovalíček, 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 – 
provede STK na základě žádosti oddílu. 

Systém: Bude definitivně stanoven dle počtu přihlášených družstev. Termín odeslání 
přihlášek je do 10. září 2021. 

Termíny: Soutěže proběhnou formou jediného turnaje v úterý 17.11.2021 v hale TJ Slavia 
Hradec Králové (Víta Nejedlého 1216, Hradec Králové). 

  
Rozhodčí: Zajistí KVS. 

Vklad do soutěže: Za každé družstvo 200,- 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 začátkem soutěže, jinak družstvu nebude 
start umožněn! 

Úhrady: Družstva startují na vlastní náklady. 

Bodování: U turnaje hraného 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 turnaje hraného 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. 

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

  
  
 
 
 
 
 
 
 

Václav Nidrle  Petr Kovalíček 
předseda KVS, v.r.  vedoucí soutěže, v.r. 

 
 

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje! 
 
 
 

                                 
 
 



PŘIHLÁŠKA do Královéhradeckého poháru 
 
 

Přihlašujeme družstvo mužů /žen (zakroužkujte): ................................................................................................... 
 
Organizační pracovník – příjmení, jméno:............................................................................................................... 
 
Ulice a číslo: ........................................................ PSČ: .................. Místo: ............................................................... 
 
Mobil: ..........................                        e-mail: ............................................................................................................   
 
 
Případná poznámka – doporučení: 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
 
Odeslat oskenované mailem do 10. září 2021 na adresu vedoucího soutěže, s kopií na adresu 
jaroslav.vik@seznam.cz. 
 
 
 
 
 
           .................................................... 

             razítko – podpis 
                  


