Královéhradecký krajský volejbalový svaz

ROZPIS

mistrovských soutěží dospělých 2021-22
pro krajské přebory I. třídy žen a krajské přebory II. třídy mužů a žen
Upozornění:
 Bude opět zpřísněn postup při nehlášení výsledků a nezaslání zápisů – budou striktněji
uplatňovány sankce.
 Je třeba hlásit výsledky včetně míčů a v den konání zápasu. Žádáme družstva, aby výsledky
byly nahlašovány vždy bezprostředně po ukončení zápasu a informace ve VISu tak byly
plně aktuální.
 Před odesláním zápisu je třeba zkontrolovat jeho čitelnost, orientaci a velikost souboru.
 Byl změněn bod 17 Zasílání zápisů a hlášení výsledků. Zasílání zápisů poštou je zrušeno.
Před odesláním, resp. nahráním je třeba zkontrolovat čitelnost a správnou orientaci zápisu a
velikost souboru, nedodržení bude posuzováno jako neodeslání zápisů ve stanoveném
termínu.
 Soupiska je plně v kompetenci vedoucího družstva. Vedoucí soutěže za žádné chyby
v soupiskách neodpovídá, v případě problémů s doplňováním či přeřazováním (žádost ve
VISu) se na něj ale obraťte.
 V průběhu soutěže může být doplněna možnost předkládat průkazy v elektronické podobě.
V takovém případě bude vydána úřední zpráva a informováni rozhodčí.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Řízení soutěží
Soutěže krajského přeboru (KP) I. třídy žen (Ž) a II. třídy mužů (M) a žen (Ž) vyhlašuje a jejich
řídícím orgánem je Královéhradecký krajský volejbalový svaz.
Soutěže Královéhradeckého krajského volejbalového svazu řídí sportovně technická komise
(STK) Krajského volejbalového svazu (dále jen řídící komise). Veškerou korespondenci
zasílejte na adresu vedoucího soutěží:
Jaroslav Vik, Sv. Čecha 502, 503 46 Třebechovice p. O.
TM: 604211357
e-mail: jaroslav.vik@seznam.cz
2. Pořadatel
Pořadatelem utkání je v případě dvojzápasů družstvo uvedené na prvním místě v pořadu
utkání podle rozlosování.
3. Hrací termíny a začátky utkání
Hrací termíny a začátky utkání jsou uvedeny v rozlosování soutěží. Veškeré změny termínů
utkání se provádějí prostřednictvím systému VIS (Podatelna -> Vytvořit žádost -> zvolit typ
žádosti Změna termínu utkání -> zadat název skupiny, tedy např. HK-Z-1 -> zvolit domácí
družstvo -> vybrat utkání -> zadat termíny obou zápasů. V systému je nastavena přípustná
tolerance (9:00 - 15:00), zápasy, u kterých se termín mění v této toleranci, nevyžadují poplatek
a pokud je žádost podána s dostatečným předstihem, ani schválení hostujícího družstva.
Změny termínů bez poplatku je možné v KP I. třídy provádět do 26.9.2021, v KP II. třídy potom
do 31.8.2021. Poplatek za změnu termínu utkání je 200 Kč za dvojzápas. Poplatek se neplatí
za změnu v rámci téhož víkendu (ze soboty na nejbližší následující neděli, případně mimo
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přípustnou toleranci v tyto dny), nebo za předehrání zápasu. Žádost musí být v tomto případě
potvrzena oběma družstvy a mailem musí být upozorněn vedoucí soutěže, který změnu
promítne přímo do VISu. Pro placení platí stejný postup, jakým jsou placeny členské příspěvky
– viz příloha č. 5 tohoto rozpisu.
Zjištěné neoprávněné svévolné změny, tedy změny, které nebyly promítnuty do systému VIS,
budou postihovány pořádkovou pokutou oběma družstvům, každému ve výši 1000,-Kč.
Hrací termíny
I. třída Ž
II. třída Ž

II. třída M

1. polovina vždy sobota od 2.10. do 11.12.2021
2. polovina vždy sobota od 8.1. do 26.3.2022
zápasy odložené z důvodu Covid-19 je možné dohrávat do 16.4.
1. polovina, vždy sobota od 4.9. do 2.10.2021
2. polovina, vždy sobota od 7.5. do 4.6.2022
turnaje o závěrečné pořadí 18.6.2022
1. polovina vždy sobota od 2.9. do 2.10.2021
2. polovina vždy sobota od 7.5. do 4.6.2022

Náhradní (volné) termíny
I. třída Ž
II. třída Ž
II. třída M

18.12.2021, 13.3.2022
9.10.2021, 3.6.2022
9.10.2021, 3.6.2022

Začátky utkání - (tolerance)
I. třída Ž

první utkání
druhé utkání

- v 10:00 hod. (tolerance 9:00 – 11:00)
- ve 13:00 hod. (tolerance 12:00 – 15:00)

II. třída M

první utkání
druhé utkání

- v 10:00 hod. (tolerance 9:00 – 11:00)
- nejpozději ve 13:00 hod., pokud se družstva nedohodnou
jinak, nejdříve však po 30 minutách od konce utkání
prvního
- v 10:00 hod. (tolerance 9:00 – 11:00)
- nejpozději ve 13:00 hod., pokud se družstva nedohodnou
jinak, nejdříve však po 30 minutách od konce utkání
prvního
- v 9:00 hod.
- v 11:00, nejdříve však po 30 minutách od konce utkání
prvního
- ve 13:00, nejdříve však po 30 minutách od konce utkání
druhého

II. třída Ž skupiny první utkání
druhé utkání
II. třída Ž o pořadí první utkání
druhé utkání
třetí utkání

4. Místo utkání
KP I. třídy Ž se hraje v halách – tělocvičnách zúčastněných družstev dle rozlosování
a adresáře.
KP II. třídy M, Ž se hraje na otevřených antukových hřištích (je povoleno hrát na hřištích
s umělou trávou), v případě nepříznivého počasí lze utkání odehrát v halách – tělocvičnách.
Pro haly – tělocvičny platí z hlediska rozměrů a regulérnosti ustanovení Mezinárodních pravidel
volejbalu. V případě neodpovídajících rozměrů musí účastník soutěže v přihlášce požádat
vedoucího soutěže o výjimku z tohoto ustanovení. Povolené výjimky z rozměrů tělocvičen jsou
uvedeny v Příloze č. 3 tohoto rozpisu.
5. Úhrada nákladů a přenechání soutěže
Družstva startují v soutěži na vlastní náklady. Družstva spolu s přihláškou zaplatí následující
licenční poplatky družstva (LPD):
I. třídy Ž
0,- Kč*
II. třídy M, Ž
300,- Kč**
* Zrušeno pro sezónu 2021-22 vzhledem k neodehrání sezóny minulé.
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**Sníženo pro sezónu 2021-22 vzhledem k omezení programu soutěží sezóny minulé.
Poplatek za přenechání soutěže jinému subjektu je 1000,-Kč, kopie dokladu o zaplacení (číslo
účtu 2001389352/2010, variabilní symbol 040 + identifikační číslo oddílu, který původního
účastníka soutěže nahrazuje, specifický symbol 602121) musí být předložen vedoucímu
soutěže spolu se smlouvou podepsanou oprávněnými osobami obou smluvních stran.
6. Účastníci
Seznam družstev v jednotlivých soutěžích je uveden v Příloze č. 1 tohoto Rozpisu.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
7. Předpis
Hraje se podle platných sportovně-technických předpisů definovaných v článku 3 Soutěžního
řádu volejbalu (SŘV), kterými jsou mezinárodní pravidla volejbalu, sportovně-technické
předpisy CEV a FIVB, soutěžní, registrační a evidenční, přestupní a disciplinární řády ČVS,
tento rozpis a úřední zprávy STK. Je povolen dle metodického pokynu ČVS start dvou liber.
Výjimky z Pravidel:
• 4.3.3.
čísla dresů mohou být od 1 do 99,
• 4.3.3.1.
čísla na dresech nemusí být centrálně umístěna,
• 5.2.3.1.
ve II. třídách trenér není povinen předkládat před každým setem postavení
hráčů, v I. třídě je trenér (vedoucí družstva, kapitán) povinen předkládat před
každým setem postavení hráčů, pokud o to rozhodčí požádá.
Výjimky ze Soutěžního řádu:
• článek 7 Soupisky – na soupisce družstev ve II. třídách nemusí během zimní přestávky
být šest hráčů s výjimkou hráčů S a H,
• článek 8 Přeřazování hráčů v oddíle – hráč nebo hráčka družstva, které dokončilo svou
soutěž, bylo vyloučeno nebo se odhlásilo, může v témže soutěžním období startovat za
družstvo II. třídy,
• článek 10 Start hostujících hráčů – ve výjimečných případech podléhajících schválení
řídící komisí může hráč /hráčka v juniorském a mladším věku navíc proti stanovenému
limitu jednoho hostování navíc hostovat v jednom družstvu krajských soutěží dospělých.
Hráč musí být ručně nebo strojem dopsán na soupisku vytvořenou v systému VIS
s uvedením všech údajů, které v soupisce jsou a s uvedením, ze kterého oddílu hostuje.
Soupiska musí být v tomto případě potvrzena vedoucím soutěže. Tento druh hostování
platí do konce sezóny a nelze ho změnit (zrušit a následně hostovat do jiného oddílu).
Takové hostování neplatí pro start v kvalifikacích do soutěží ČVS.
Povolené značky míčů (jen barevné):
• GALA BV5591S, BV5581S, BV5091S, BV5011S,
• MOLTEN V5M5000, MOLTEN V5M4000,
• MIKASA MVA200, MVA300.
Pro utkání musí pořadatel dát k dispozici 2 ks míčů (1+1 náhradní).
8. Startují hráči(ky) – dále jen hráči – narození
I. třída Ž a II. třída M, Ž
bez omezení věku
9. Hranice pro start H a S hráčů
hráčky narozené 1.1.1998 a mladší
hráči narození 1.1.1998 a mladší
Start „H“ hráčů v kvalifikacích (barážích) soutěží řízených ČVS je povolen jen za předpokladu,
že za hostující družstvo startoval (viz čl. 5, bod 1. SŘV) v aktuálním soutěžním období v dané
základní soutěži nejméně v 50 % utkání.
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10. Podmínky účasti a povinnosti oddílů a družstev
Jsou uvedeny v čl. 14 a 15 SŘV.
Doplnění a upřesnění SŘV:
Oddíly:
• musí plnit „Zásady povinné péče o mládež“ – viz příloha č. 4 tohoto rozpisu.
Pořadatel utkání je dále povinen:
• zajistit hostujícímu družstvu zdroj pitné vody,
• zajistit zaizolování volných ocelových lan sítě a upínacích lan,
• zajistit manometr pro měření tlaku míče a měřič výšky sítě,
• hostujícímu družstvu zajistit šatnu se sociálním zabezpečením (sprchy, WC),
• pro rozhodčího zajistit samostatnou místnost,
• zajistit školeného zapisovatele a ukazatel skóre,
• v I. třídě dát k dispozici hostujícímu družstvu pro rozcvičení šest míčů stejné značky,
s jakými se bude hrát.
11. Náležitosti
a) Hráči /hráčky – dále jen hráči – i funkcionáři /funkcionářky – dále jen funkcionáři – prokazují
oprávněnost startu platným průkazem člena ČVS.
b) Družstva předkládají před utkáním soupisku dle článku 7 SŘV. Ve výjimečných případech
lze akceptovat předložení soupisky na elektronickém zařízení (její náhled ve VIS, nikoli na
webu ČVS).
c) Soupisku je nutné vytvořit v systému VIS, pokyny pro práci se systémem VIS jsou uvedeny
v Příloze č. 6 tohoto rozpisu. Na soupisce musí být, s výjimkou zimní přestávky, uvedeno
alespoň šest hráčů mimo hráče S (střídavý start) a H (hostování).
d) Na soupisce musí být též uvedeni funkcionáři, kteří se budou účastnit utkání s družstvem.
Funkcionáři mohou být uvedeni na více soupiskách i na soupiskách různých oddílů.
e) Po přestupu nebo odchodu hráče na hostování (hráč nad 23, hráčka nad 23 let – viz článek
9 tohoto Rozpisu) musí být soupiska před dalším utkáním nově vytisknuta.
f)

Přeřazování hráčů podle čl. 8 odst. 2 SŘV a s tím související změny a doplňování soupisek
je možné pouze do termínu:
I. třída Ž

31.1.2022

II. třída M, Ž*

31.1.2022

* Výjimka viz bod h) níže.
Uvedené termíny se netýkají funkcionářů, ti mohou být na soupisku doplňováni kdykoli.
g) Doplnit soupisku je možné doplnit kdykoliv:
- Po obnovení registrace podle čl. 8 Registračního řádu volejbalu (RŘV), nebo po první
registraci.
- O hráče /hráčky, kteří v právě probíhajícím soutěžním období nebyli dosud uvedeni na
soupisce žádného družstva.
- Pro start takových hráčů a hráček v kvalifikaci o II. ligu platí pravidla startu v této
kvalifikaci – viz příloha rozpisu soutěží ČVS.
h) Pro jarní část přeborů II. třídy platí následující pravidla:
- Družstva musí předkládat soupisku s datem tisku ne starším než duben aktuálního roku.
Výjimku z tohoto ustanovení mají nižší družstva (B, C, ...) oddílů, jejichž vyšší družstva
startují v soutěžích I. třídy a vyšších, ta používají soupisku z posledního kola podzimní
části soutěže. Případné doplňování takové soupisky se provádí ručně, mimo systém VIS,
a podléhá schválení vedoucím soutěže.
- Na soupisku mohou být před začátkem soutěže doplněni hráči, kteří za družstvo
startovali v podzimní části soutěže.
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- Doplnit soupisku je dále možné před začátkem jarní části, resp. v průběhu soutěže i po
termínu viz bod f). Družstva, která doplnila soupisku o hráče jiné, než kteří za družstvo
startovali v podzimní části soutěže, mohou do přeboru I. třídy postoupit pouze v případě,
že zájem o postup neprojevilo nejlepší družstvo závěrečné tabulky, které dodrželo termín
pro doplňování soupisek – viz bod f), nebo pokud se do soutěže první třídy příštího
ročníku nepřihlásí plný počet družstev.
Hráči družstev, trenéři a ostatní funkcionáři uvedení na soupisce a rozhodčí uvedení na
listinách rozhodčích jsou povinni zaplatit členský příspěvek – zaplacení je nutnou
podmínkou, aby dotyčný mohl být zařazen na soupisku vytvářenou v systému VIS. Pravidla
pro výběr a evidenci ČP jsou uvedena v Příloze č. 5 tohoto rozpisu.

i)

12. Systém soutěže
I. třída Ž:
•
•

všechna utkání na tři vítězné sety,
v jedné skupině o deseti družstvech, čtyřkolově „polským“ způsobem v termínech dle
bodu 3 tohoto Rozpisu.
II. třída M, Ž:
•
•

•

všechna utkání na tři vítězné sety,
Ž – ve třech skupinách po pěti družstvech čtyřkolově „polským“ způsobem ve dvou
částech – podzimní a jarní v termínech dle bodu 3 tohoto Rozpisu, následují turnaje
prvních až pátých družstev z jednotlivých skupin o celkové pořadí (první družstva ze
skupin o první až třetí místo až pátá družstva ze skupin o třinácté až patnácté místo).
M–v jedné skupině o pěti družstvech čtyřkolově „polským“ způsobem ve dvou částech –
podzimní a jarní v termínech dle bodu 3 tohoto Rozpisu.

Kvalifikace do II. třídy M, Ž se nekoná.
13. Hodnocení výsledků
Provádí se podle čl. 28 SŘV – vítězství 3:0 resp. 3:1 tři body, vítězství 3:2 dva body, porážka
2:3 jeden bod, porážky 0:3 resp. 1:3 žádný bod, kontumace mínus jeden bod.
14. Postupy a sestupy
Postupy:
•

vítězové KP I. třídy Ž, M (nejlepší družstvo kraje v závěrečné tabulce soutěže PA-M-1)
postup do kvalifikace o II. ligu v termínu 23. - 24.4.2022,
• vítězové KP II. třídy M právo přímého postupu do KP I. třídy, pokud to systém soutěže
v příštím ročníku umožní.
• vítězové tří skupin KP II. třídy Ž spolu s případnými sestupujícími z KP I. třídy na osmém,
sedmém a případně nižších místech (viz také Sestupy) hrají kvalifikaci o postupová místa
do celkového počtu deseti účastníků v termínu 25.6.2022, právo účasti v kvalifikaci není
možné přenechat.
Sestupy:
•
•
•

KP I. třídy Ž – případní sestupující na osmém a nižších místech (podle sestupu z II. ligy
a postupu do II. ligy) mají právo účasti v kvalifikaci s vítězi tří skupin KP II. třídy
o postupová místa do celkového počtu deseti družstev.
KP II. třídy M, Ž – nikdo nesestupuje, systém soutěže v příštím ročníku bude určen podle
počtu přihlášených družstev.
Systém soutěže HK-M-1 v příštím ročníku bude určen podle počtu přihlášených družstev.

15. Rozhodčí a delegáti
Delegaci a předelegaci rozhodčích provádí KR KVS.
Všechna utkání řídí vždy jeden rozhodčí. Na požádání pořadatele je možné v KP I. třídy Ž
delegovat ještě druhého rozhodčího.
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Při nedostavení se delegovaného rozhodčího se postupuje podle čl. 22 SŘV. Rozhodčí řídí
utkání v předepsaném úboru. Delegovaní rozhodčí jsou uvedeni v rozlosování.
STK má právo dle svého uvážení vyslat na kterýkoliv zápas technického delegáta. Delegát se
hlásí rozhodčímu a předloží mu průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, průkaz člena ČVS),
rozhodčí jeho přítomnost poznamená do zápisu o utkání. Náklady delegáta hradí KVS.
Pověření pracovníci pro předelegace:
KP I. a II. třídy

Václav Anděl, Kostelecká 1822, Náchod, 547 01
TM: 607638732 mail: vaclav.andel@tiscali.cz

Rozhodčí prosíme, aby své žádosti o předelegace řešili co nejdříve a, pokud je to možné,
prostřednictvím e-mailu. Pokud doba pro předelegaci bude kratší než osm dnů, potom
telefonicky.
Náležitosti rozhodčích:
•

Odměna za řízení utkání:
KP I. třídy M
řídí se rozpisem Pardubického KVS,
KP I. třídy Ž
250,- Kč /jedno utkání,
KP II. třídy M
250,- Kč /jedno utkání,
KP II. třídy Ž
200,- Kč /jedno utkání.
• Náhrada stravného při době trvání akce do 5 hodin nepřísluší. Při době trvání akce 5–12
hodin je výše stravného stanovena na 91,- Kč, 12–18 hodin 138,- Kč. Cestovné ve výši
jízdného veřejnými dopravními prostředky. V případě, kdy rozhodčí použije soukromé
motorové vozidlo, může účtovat cestovné jako náhradu za pohonné hmoty ve výši 4,40
Kč za 1 km. V případě KP I. třídy M se řídí rozpisem soutěží Pardubického KVS.
Výplatu náležitostí rozhodčích (bez zdanění) zajišťuje pořadatel.
Rozhodčí uvedení na listinách rozhodčích jsou povinni platit členské příspěvky (viz také bod 11
Náležitosti, písm. i), komise rozhodčích provede před zahájením soutěží kontrolu zaplacení
licenčních příspěvků a ty, kteří zaplaceno mít nebudou, z listiny rozhodčích vyloučí a provede
předelegace.
16. Námitky
Podání se řídí podle čl. 29 a 32 SŘV a zasílají se doporučeně na adresu vedoucího soutěží.
Odvolání proti rozhodnutí řídící komise se řídí podle čl. 30, 31 a 32 SŘV a zasílají se
doporučeně na adresu předsedy KVS pana Václava Nidrle, čp. 81, 507 12 Radim.
17. Zápisy o utkání a hlášení výsledků
Zápisy se pořizují na zkráceném mezinárodním zápisu. Elektronické forma, oskenovaná nebo
ofotografovaná ve formátu *.jpg (preferováno) nebo *.pdf, vždy jeden soubor za každý zápas,
se nahrává nejlépe v den konání zápasu, nejpozději nejbližší pracovní den po zápasu přímo do
VISu. Před nahráním je nutné zkontrolovat čitelnost a správnou orientaci, zápis musí být co
nejmenší (vyhovující kvalitu mají soubory velké asi 300 kB). Nedodržení těchto pravidel bude
posuzováno jako nedoručení zápisu.
Kromě toho je možné elektronické zápisy splňující výše uvedené požadavky zaslat nejpozději
první pracovní den po zápasu mailem na adresu vedoucího soutěže podle čl. 1 tohoto Rozpisu.
Nedoručení zápisu ani po urgenci bude trestáno hracími a disciplinárními důsledky pro
družstvo. V případě elektronického zasílání je pořádající oddíl povinen archivovat originální
zápisy do konce soutěžního období, tj. do 30. 6. 2022 a na vyžádání řídící komise jí je
předložit.
Do půlnoci dne, kdy bylo utkání sehráno je třeba hlásit jeho výsledek. První možností je zaslání
SMS na číslo 724234234. Zpráva musí být ve tvaru:
identifikace_soutěže číslo_utkání výsledek_v_setech (míče)
Mezi jednotlivými položkami je vždy právě jedna mezera, identifikace soutěže nabývá těchto
hodnot:
I. třída ženy
HK-Z-1
II. třída muži skupina A HK-M-2A
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II. třída ženy skupina A
HK-Z-2A
II. třída ženy skupina B HK-Z-2B
Příklad: Pokud utkání II. třídy žen skupiny B označené v rozpisu 32 skončilo výsledkem 1:3
po setech 25:23, 22:25, 18:25 a 19:25 bude hlášení vypadat takto (mezera je vždy
právě jedna):
HK-Z-2B 32 1:3 (23,-22,-18,-19).
Výsledek se automaticky zaznamená do tabulek příslušné soutěže.
Výsledky jednotlivých utkání a tabulky jsou k dispozici na webu ČVS (www.cvf.cz), volba
Soutěže, po kliknutí na Královéhradecký kraj na mapě republiky je nabídnut kompletní seznam
soutěží v kraji.
Další informace STK k průběhu soutěží je možné nalézt na webových stránkách KVS na
adrese kvs-hk.wz.cz.
18. Pokuty a další poplatky
Svévolné neoprávněné změny v hracích termínech
Neodehrání utkání v daném termínu
Odstoupení ze soutěže
Zvýšení LPD, neplnění péče o mládež – I. třída M, Ž
Zvýšení LPD, neplnění péče o mládež – II. třída M, Ž
Nenahlášení výsledků, případně pozdní hlášení, neuvedení míčů
Neodeslání zápisů ve stanoveném termínu
Výstrojní nekázeň dle čl. 19 tohoto rozpisu
Start jednotlivce na občanský průkaz
Start družstva na občanské průkazy
Nepředložení originálu zápisu na vyžádání řídící komise
Jiné přestupky do výše

1000,- Kč
600,- Kč
3000,- Kč
3000,- Kč
1000,- Kč
100,- Kč/ zápas
100,- Kč
300,- Kč
100,- Kč/ zápas
500,- Kč/ zápas
300,-Kč/ zápis
5000,- Kč dle závažnosti

Ukládání pokut bude prováděno v systému VIS, vedoucí družstva obdrží mailem zprávu,
zaplacení provede ve VISu, modul Podatelna. Postup při placení je stejný jako při placení
členských příspěvků. Způsob placení zvýšeného LPD je popsán v Příloze č. 4 tohoto Rozpisu.
19. Výstrojní kázeň
Pravidla volejbalu stanovují, za jakých podmínek smí družstvo sehrát zápas. Pro jednoznačný
výklad tohoto ustanovení pravidel se upřesňuje:
• Všechna družstva mají mít jednotné oblečení, tj. trička a trenýrky. V soutěží II. třídy musí
mít družstva alespoň jednotná trička. Nesplnění povinnosti uvede rozhodčí do zápisu
o utkání a družstvo bude potrestáno pořádkovou pokutou dle článku 18 tohoto rozpisu.
Tato ustanovení je třeba ze strany všech účastníků soutěže při utkáních striktně dodržovat.
Rozpis schválilo předsednictvo KVS dne 21. 7. 2021.
Václav Nidrle v. r
předseda KVS
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Příloha č. 1
Seznam družstev v jednotlivých soutěžích
Na internetových adresách jsou uvedeny tabulka, rozlosování, výsledky zápasů a delegace
rozhodčích. Údaje o každém družstvu je možné získat kliknutím na název družstva v tabulce.
I. třída ženy – další informace http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-Z-1
1.

Orel jednota Studenec u Horek 36 08 502

2.

Volejbal Červený Kostelec 52 05 505

3.

TJ Sokol Jilemnice 36 08 703

4.

VK Hradec Králové 36 02 224

5.

VK Hronov „B" 36 05 027

6.

TJ Sokol Bílá Třemešná „A“ 36 10 003

7.

Orel jednota Hradec Králové 36 02 607

8.

TJ Sokol Třebechovice pod Orebem 36 02 704

9.

TJ Sokol Staré Město - Náchod 36 05 702

10.

TJ Slavia Hradec Králové „B“ 36 02 002

II. třída ženy sk. A – další informace
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-Z-2&skupina=hk-z-2a
1.

VK Dvůr Králové nad Labem 52 05 504

2.

TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou 36 02 017

3.

TJ Lánov 36 10 501

4.

TJ Sokol Dřevěnice 36 04 007

5.

TJ Sokol Smiřice 36 02 022

II. třída ženy sk. B – další informace
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-Z-2&skupina=hk-z-2b
1.

TJ Sokol Pouchov 36 02 702

2.

TJ Sokol Plotiště nad Labem 36 02 057

3.

TJ Sokol Stěžery 36 02 069

4.

DTJ Hradec Králové 36 02 705

5.

TJ Sokol Třebeš 36 02 014

II. třída ženy sk. C – další informace
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-Z-2&skupina=hk-z-2c
1.

VK Auto Škoda Kvasiny 36 07 069

2.

TJ Sokol Kostelec nad Orlicí 36 07 705

3.

VKM Réma Rychnov nad Kněžnou 36 04 129

4.

TJ Sokol Třebechovice p. O. „B" 36 02 704

5.

TJ Spartak Opočno 36 07 033

II. třída muži – další informace
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-M-2&skupina=hk-m-2a
1.

TJ Harant Pecka 36 04 034

2.

TJ Sokol Chleny 36 07 703

3.

TJ Semily 36 08 046

4.

TJ Sokol Dřevěnice 36 04 007

5.

TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší 36 04 011
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I. třída muži – další informace
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=PA-M-1
1.

TJ Slavia Hradec Králové „B“ 36 02 002

2.

Volejbal Červený Kostelec 10000118
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Příloha č. 2
Adresáře funkcionářů KVS a předsedů OVS
Adresář funkcionářů Krajského volejbalového svazu
Nidrle
Kmoníček
Anděl
Lejsek
Jirásek
Ott
Pluhař
Ruprich
Vik
Klár

Václav
Jiří
Václav
Jakub
Tomáš
Ladislav, Ing.
František
Luděk
Jaroslav
Vladimír

předseda KVS
hospodář
předseda KR
místopředseda
předseda KM
předseda DCK
předseda TMK
člen KM
sekretář, předseda STK
předseda KRK

TM: 721013914

TM:604211357

viz adresář rozhodčích
-"-"viz rozpis soutěží mládeže
e-mail: jirasek@volejbalck.cz
viz adresář rozhodčích
viz adresář předsedů OVS
viz rozpis soutěží mládeže
e-mail: jaroslav.vik@seznam.cz
viz adresář rozhodčích

Adresář předsedů Okresních volejbalových svazů
Ruprich
Houštěk
Kopecký
Pluhař
Ott

Luděk
Martin, Ing.
Zdeněk
František
Ladislav, Ing.

OVS Rychnov n. K.
OVS Náchod
TM:602113840
OVS Jičín
TM:603175442
OVS Hradec Králové TM:606824142
OVS Trutnov

viz rozpis soutěží mládeže
e-mail: mhoustek@coroll.cz
e-mail: zdenek-kopecky@seznam.cz
e-mail: f.pluhar54@gmail.com
viz adresář rozhodčích

Příloha č. 3
Povolené výjimky z rozměrů tělocvičen
TJ Slavia Hradec Králové
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Příloha č. 4
Zásady povinné péče o mládež v oddílech, jejichž družstva dospělých hrají soutěže řízené
KVS
1. KVS stanovuje péči o mládež v následujícím rozsahu – KP I. a II třídy – jedno družstvo
juniorek /juniorů, nebo kadetek /kadetů, nebo žactva, nebo dvě družstva minižactva.
Povinnost je splněna, jestliže družstvo/družstva je/jsou zařazeno/zařazena do mistrovských
republikových, krajských nebo okresních soutěží aktuálního ročníku a soutěž řádně dokončí.
Musí se jednat o soutěže řádně vyhlášené a řízené, družstva v nich musí startovat na
soupisky, výsledky musí být uvedeny ve VISu, nebo nejpozději jeden týden po každém kole
zasílány Komisi mládeže KVS. Výjimečně může povinnost plnit družstvo barevného
minivolejbalu – viz bod 8.
2. Družstvo/družstva mládeže může/mohou plnit povinnost pouze pro jedno družstvo
dospělých, pro družstvo mužů musí plnit povinnost chlapci a pro družstvo žen dívky.
3. Povinnost může být plněna:
a) družstvy mládeže vlastního oddílu,
b) družstvy mládeže jiného oddílu na základě písemné smlouvy, smluvní družstva musí
hrát soutěž, jejíž výsledky jsou uvedeny ve VISu.
4. Splnění povinnosti potvrzuje oddíl v přihlášce družstva dospělých do soutěže. V případě
plnění povinnosti podle odst. 3 b) předkládá oddíl písemnou smlouvu na KVS do 15.9.
aktuálního soutěžního ročníku.
5. Družstva, která v přihlášce neuvedou způsob plnění péče o mládež, zaplatí spolu
s přihláškou do soutěže dodatečný licenční poplatek družstva za neplnění péče o mládež.
Způsob placení a výše poplatku jsou popsány v bodu 9.
6. Družstva, která v přihlášce uvedou plnění péče o mládež družstvem jiného oddílu na
základě smlouvy a smlouvu do 15.9. aktuálního soutěžního ročníku nepředloží vedoucímu
soutěže, zaplatí dodatečný licenční poplatek družstva za neplnění péče o mládež. Způsob
placení a výše poplatku jsou popsány v bodu 9. Pokud nebude platba na účet KVS připsána
do 20.9., bude uložena pokuta ve výši dodatečného licenčního poplatku družstva.
7. Družstva, která v přihlášce uvedou plnění péče o mládež družstvem barevného
minivolejbalu, zaplatí spolu s přihláškou dodatečný licenční poplatek družstva za neplnění
péče o mládež, který bude po splnění všech podmínek, uvedených v bodu 9, vrácen. Od
placení dodatečného licenčního poplatku jsou osvobozena družstva, která stejný způsob
plnění vykázala i v minulé sezóně a získala např. od OVS potvrzení, že všechny náležitosti
(viz bod C.8) splnila. Způsob placení a výše poplatku jsou popsány v bodu 9.
8. Pokud je povinnost plněna družstvem barevného minivolejbalu, musí se jednat o družstvo
vlastního oddílu, nelze řešit smluvně. Platí následující pravidla:
a) Družstvo musí mít minimálně šest dětí (dva týmy) za každé družstvo dospělých,
kterému plní povinnou péči o mládež. Všichni členové družstva musí být řádně
registrováni a musí mít zaplacený LP.
b) Pokud družstvo plní povinnou péči o mládež družstvu žen, musí v něm být alespoň tři
dívky, pokud plní povinnou péči o mládež družstvu mužů, musí v něm být alespoň tři
chlapci.
c) Družstvo se musí zúčastnit tří turnajů barevného minivolejbalu, a to buď turnajů
uvedených v tomto rozpisu, tj. festivalových a dalších oficiálních turnajů KVS, nebo
oficiálních turnajů schválených OVS, a to vždy po dvou týmech za každé družstvo
dospělých, pro které plní povinnou péči o mládež. Pokud týmy na turnaji používají
názvy neodpovídající názvu oddílu či klubu, v závěrečných výsledcích turnaje musí být
název oddílu či klubu uveden.
d) Kontrolu plnění povinnosti provádí Komise mládeže KVS kdykoliv během soutěžního
období a v případě neplnění povinnosti předá záležitost Disciplinární komisi KVS.
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e) Pokud Komise mládeže potvrdí správnost údajů, bude družstvu vrácen dodatečný
licenční poplatek družstva za neplnění péče o mládež zaplacený podle bodu 7.
9. Neplnění povinné péče o mládež znamená zvýšení licenčního poplatku družstva podle čl.
18 tohoto Rozpisu, tj. u KP I. třídy M, Ž1) o 3000,- Kč a KP II. třídy M, Ž o 1000,- Kč. Výběr
poplatku je prováděn ve VISu formou převodu na účet KVS číslo 52. Možný je převod přímo
ve VISu, modul Banka, vybrat příslušný účet a volbu Převod. Zde se vyplní číslo účtu, na
který má být částka převedena, tj. 52, částka v Kč, tj. 3000, nebo 1000 a do popisu platby se
uvede "xxxxx- Dodatečný LPD, péče o mládež", kde xxxxx je označení družstva. Druhou
možností je převod peněz z bankovního účtu na bankovní účet 174174174/2010, ve
variabilním symbolu musí být číslu krajského účtu ve VISu, tj. 52 a ve zprávě pro příjemce
text "xxxxx- Dodatečný LPD, péče o mládež", kde xxxxx je označení družstva.
10. Předsednictvo KVS má právo posoudit zdůvodněnou žádost družstva o zmírnění podmínek
plnění povinné péče o mládež. Tato žádost musí být předložena do 31.10. aktuálního
soutěžního ročníku.
1)

V sezóně 2021-22 nebude od družstev, která v sezóně 2020-21 pokutu zaplatila, zaplacení
vyžadováno
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Příloha č. 5
Prováděcí předpis pro výběr a evidenci členských příspěvků
Výše členských příspěvků (ČP) je stanovena směrnicí ČVS č. 10/2011 Licenční příspěvky
v ČVS v aktuálním znění (poslední změna 05/2021) takto:
• dospělí nad 18 let
200 Kč,
• mládež do dovršení 18 let
100 Kč.
Zaplacení ČP je podmínkou, aby hráč nebo funkcionář mohl být zařazen na soupisku
vytvářenou elektronicky v systému VIS. Pro způsob placení ČP v sezóně 2021-22 platí
následující pravidla:
• Úhrada se provádí prostřednictvím modulu Podatelna v systému VIS obdobně, jako se
provádělo placení licenčních poplatků družstev (vkladů do soutěže). Po vstupu do modulu
Podatelna se vlevo vybere Vytvořit žádost a zvolí se typ žádosti Příspěvky a zde Platba
LP (nenechte se mýlit tím LP, evidentně se to ještě nepodařilo opravit). Je třeba nejprve
vybrat oddíl, ve kterém je osoba, za kterou jsou ČP placeny, registrována (jedná se o
oddíl mateřský, ne o oddíl, do kterého hostuje), po kliknutí na Další následuje dotaz na
sezónu, pro kterou jsou ČP (je možné vybrat sezónu aktuální, nebo tu následující)
placeny a po kliknutí na Další je nakonec je nabídnut seznam osob vybraného oddílu. Po
potvrzení se zobrazí shrnutí, tedy za koho, za kterou sezónu a kolik se má platit, po
dalším Potvrdit se zobrazí výsledná žádost a je možné mj. zaplatit – viz dále, případně
zobrazit žádost další osobě.
• Placení je možné uskutečnit dvěma způsoby, z účtu ve VISu, nebo převodem či
složenkou na bankovní účet VIS. Jiné způsoby placení nejsou akceptovány:
- Při placení z účtu ve VISu klikneme na kolečko s otazníkem u Uhradit žádost:
částka v Kč, zobrazí se seznam účtů, ke kterým má ten, kdo žádost vytváří nebo
platí (vytvářející mu musel žádost zpřístupnit prostřednictvím políčka Zobrazit
žádost jiné osobě), přístup, zvolíme tedy správný a klikneme na Potvrdit.
V okamžiku, kdy se platba potvrdí, je zaplacení vyznačeno a dotyčný může být
přidáván na soupisku.
- Převodem nebo složenkou na účet ČVS číslo 174174174/2010 zaplatíme pouze
jednu konkrétní žádost, její číslo je nutné uvést do variabilního symbolu platby.
Vyznačení se provede až poté, co jsou peníze připsány na účet ČVS a spárovány
se žádostí, což mohou být až tři dny od provedení platby.
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Příloha č. 6
Návod k vytvoření, doplňování a opravě soupisek v systému VIS
1. Získání přístup do systému
Abyste mohli se systémem VIS pracovat, musíte mít vlastní uživatelské jméno a heslo do
systému. Pokud je ještě nemáte, požádejte buď funkcionáře na kraji, nebo svého vedoucího
soutěže. Při vytvoření konta vám jméno a heslo zašle mailem přímo systém – heslo tedy
nebude a nesmí znát hned od počátku nikdo jiný.
2. Přihlášení se do systému
Připojte se k Internetu a ve svém internetovém prohlížeči nastavte adresu http://vis.cvf.cz,
zadejte své uživatelské jméno a heslo. Pozorně si přečtěte úvodní „Pokyny pro práci s VISem“.
Poté v hlavním menu zvolte modul „Osobní nastavení“ a nastavte své údaje. Pravděpodobně
bude dobré si změnit heslo na nějaké lépe zapamatovatelné (ale ne zase moc jednoduché).
Nakonec klepněte na logo VISu, tím se dostanete zpět na hlavní menu.
3. Otevření soupisky
V hlavním menu zvolte modul Soupisky. Pod textem "Moje soupisky" byste měli mít soupisku
(nebo všechny soupisky), kterou máte na starosti. Pokud ji nevidíte, je možné, že vám vedoucí
soutěže ještě nepřiřadil práva – kontaktujte ho a počkejte, až se soupiska ukáže. Klepněte na
soupisku, kterou chcete otevřít.
4. Práce se soupiskou – zařazování hráčů a funkcionářů
Na stránce je vidět soupiska (i když může být zpočátku prázdná), nahoře jsou volby Aktuální (to
je implicitně vybráno), Archiv, Historie Soutěže. Dle nápovědy ve VISu Archiv zobrazuje verze
soupisky v čase a Historie zobrazuje časovou posloupnost zařazování na soupisku. Volba
Soutěže v nápovědě popsána není, bylo vyzkoušeno, že pouze zobrazí informaci, do jaké
soutěže soupiska patří. Dole je volba Upravit, po jejím vybrání je v levé obrazovky nabízeno
přidání funkcionářů, v části pravé přidání hráčů. Nahoře jsou ti, které je možné přidat, pod tím
ti, které přidat nelze s uvedením důvodu („nemá zaplacené příspěvky“). Přidání na soupisku se
provede zaškrtnutím boxu před jménem.
5. Vyřazování hráčů a funkcionářů
Funkcionáře je možné odebírat bez omezení. Pravidla pro vyřazování hráčů jsou uvedena
v Soutěžním řádu,
6. Soupiska je hotová
Když dokončíte změny v soupisce, vytiskněte si ji. Vaše soupiska je dostupná přes Internet
ostatním, naopak vy můžete nahlédnout na soupisku soupeře (a před utkáním zkontrolovat,
zda předložil stejnou).
7. Řešení problémů
V případě problémů s vytvořením a správou soupisky se obraťte na vedoucího soutěže.
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Příloha č. 7
Kampaň Fair-Play ČVS
V rámci kampaně fair-play chce Český volejbalový svaz napomáhat šíření myšlenek fair-play
ve volejbale, zejména v následujících oblastech:
a) Spolupůsobit při výchově mládeže v duchu fair-play, zejména vštěpováním čestného
sportovního soutěžení, úcty k soupeři, trenérům a rozhodčím a čestného vystupování ve
sportu a v životě.
b) Přispívat k rozvoji myšlenek fair-play, podporovat a propagovat tyto myšlenky na všech
úrovních Českého volejbalového svazu.
c) Sledovat a vyhledávat činy odpovídající duchu fair-play.
d) Oceňovat sportovce, funkcionáře, trenéry a rozhodčí, kteří ve svém životě vždy prosazovali
myšlenky fair-play a ty, kteří příkladným činem při sportovním zápolení obětovali, nebo
snížili svou šanci na výhru podle hesla „vítězit, ale ne za každou cenu“. Dále ocenit toho,
kdo soustavně a dlouhodobě propaguje čestný boj a rytířskost ve volejbalu
e) Podporovat vznik všech iniciativ v klubech, oddílech a na všech úrovních ČVS, které usilují
o prosazení zásad čestného jednání v duchu fair-play ve volejbalu i ve společenském
životě, zvláště pak těch, které jsou zaměřeny na výchovu mládeže.
Ve své činnosti spolupracuje ČVS se všemi orgány ČVS, se sdělovacími prostředky v rámci
mezinárodních akcí s CEV a FIVB eventuálně MOV i dalšími organizacemi obdobného
zaměření (např. Klub sportovních novinářů, …).
Český volejbalový svaz udělí:
a) Cenu fair-play ČVS za významnou a dlouholetou propagaci myšlenek fair-play, za
mimořádný čin, nebo za dlouholetou příkladnou výchovnou práci s mládeží, či úspěšnou
státní reprezentaci spojenou s čestným jednáním a chováním v průběhu celé aktivní
kariéry.
b) Diplom fair-play ČVS za takovou činnost, která významně napomohla rozvoji, prezentaci
a propagaci myšlenek čestného boje, nebo za významný čin v duchu fair-play.
c) Děkovný dopis za obdobné méně výrazné činy.
Návrhy na ocenění může posílat každý klub, oddíl, nebo člen ČVS k rukám generálního
sekretáře ČVS od 01.07. kalendářního roku do 31.03. roku následujícího. O ocenění rozhodne
správní rada ČVS na základě doporučení Komise společenského významu ČVS. Vyhlášení
oceněných proběhne u příležitosti vyhlášení výsledků ankety „O nejlepšího volejbalistu …“.
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Příloha č. 8
Přehled nejdůležitějších změn pravidel volejbalu platných od 1.7.2021
Měněný text je vyznačen červeným písmem.
Zrušení prostoru pro vyloučené
21.3.2.1 Člen družstva, který byl sankcionován vyloučením, se nesmí účastnit hry do konce
setu a musí odejít do šatny družstva do skončení probíhajícího setu bez dalších důsledků.
Vyloučený trenér ztrácí své právo zasahovat v setu a musí odejít do šatny družstva do
skončení probíhajícího setu bez dalších důsledků.
Libero může být kapitánem
4.1.2 Jeden z hráčů, avšak ne libero, je kapitánem družstva, který musí být označen v zápisu
o utkání.
Upřesnění pravidla 12.5 Clonění
12.5.1 Hráči podávajícího družstva nesmějí individuálním nebo skupinovým cloněním bránit
soupeři ve výhledu na úder při podání a dráhu letu míče.
12.5.2 Hráč nebo skupina hráčů podávajícího družstva vytváří clonu tím, že pohybují pažemi,
skáčou nebo se pohybují stranou v době provádění podání nebo se ve stoje seskupují s tím,
aby tímto zakryli úder do míče při podání a dráhu letu míče do okamžiku, kdy míč překročí
svislou rovinu sítě. Pokud je pro přijímací družstvo jedno z toho viditelné, tak se nejedná
o clonění.
Doplnění pravidla 15.7 Výjimečné střídání
Hráč (vyjma libera), který nemůže pokračovat ve hře z důvodu zranění nebo zdravotní
indispozice nebo vyloučení či diskvalifikace musí být vystřídán řádně. Pokud to není možné, je
družstvo oprávněno použít „výjimečné“ střídání nad omezení pravidlem.
15.8 Střídání při vyloučení nebo diskvalifikaci
„Vyloučený“ nebo „diskvalifikovaný“ hráč musí být okamžitě vystřídán řádným střídáním.
Pokud toto není možné, má družstvo právo využít výjimečné střídání. Pokud to není možné, je
jeho družstvo prohlášeno za „neúplné“.
Aktuální pravidla včetně vyznačení všech změn najdete na stránkách Českého volejbalového
svazu v sekci Rozhodčí/Pravidla https://www.cvf.cz/rozhodci/pravidla/.
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Příloha č. 9
Anti-covidová pravidla soutěží řízených KVS konaných v halách a tělocvičnách
Výbor ČVS schválil anti-covidová opatření (příloha č. 27 Rozpisu soutěží), tento dokument byl
přiměřeně adaptován na podmínky soutěží řízených Královéhradeckým KVS (dále jen soutěž).
Individuální formuláře
Všechny osoby starší dvanácti let (osoby do dvanácti let bezinfekčnost prokazovat nemusí)
účastnící se soutěže (byť i pouze tréninků) musí splnit jednu z podmínek očkování/prodělání
nemoci/test. O tom, že osoba splňuje jednu z těchto podmínek, vede družstvo evidenci
prostřednictvím individuálních formulářů – viz příloha 10 – přičemž platí:
•
u varianty očkování (14 dnů po absolvování druhé dávky v případě dvoudávkové
vakcíny, 14 dnů po absolvování první dávky v případě jednodávkové vakcíny) je možné
formulář vyplnit jednou pro delší časové období, např. od 1.10.2021 do konce soutěže,
tedy do 30.3.2022,
•
u varianty prodělání nemoci je možné formulář rovněž vyplnit jednou pro delší časové
období, a to od 1.10.2021 do doby uplynutí 180 dnů od prvního pozitivního PCR testu,
potom je nutné dokládat jinou variantu bezinfekčnosti,
•
pro variantu test platí:
• PCR test platí vždy 7 dnů, po této době musí osoba dodat družstvu individuální
formulář aktuální,
• PCR test je relevantní pouze pro:
• osoby starší dvanácti a mladší osmnácti let,
• osoby starší osmnácti let, u kterých od druhé dávky v případě dvoudávkové
vakcíny, resp. od první dávky v případě jednodávkové vakcíny uplynulo méně,
než 14 dnů,
• osoby, které se nemohou podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro
kontraindikaci; tato skutečnost se dokládá buď záznamem v Informačním
systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovně uvedené informace
o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění
covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení
informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti
onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním
systému infekčních nemocí (ISIN).
•
antigenní test, včetně samotestů prováděných ve školách a zaměstnání, platí vždy 7
dnů pro potřebu „potřeby sportovní přípravy“ - výklad zde není jednotný, zda se
pojmem „sportovní příprava“ míní pouze trénování, nebo i zápasy; výbor KVS
v tomto okamžiku za sportovní přípravu považuje trénování i zápasy.
Každopádně družstvo není oprávněno kontrolovat primární doklady, tedy potvrzení o očkování,
potvrzení o výsledku provedeného testu atd., družstvo se spoléhá na individuální formulář
dodaný hráčkou/hráčem (dále jen osoba). Pravdivost údajů v individuálním formuláři je
záležitostí jen a pouze osoby, postih družstva ze strany kontrolních orgánů v případě
neuvedení pravdivých údajů nehrozí. V případě kontroly je družstvo povinno individuální
formuláře předložit.
Povinností družstva je ukládat a na vyžádání kontrolních orgánů předložit individuální formuláře
po dobu třiceti dnů po konci platnosti tohoto formuláře. Potom musí být individuální formuláře
bez zbytečného prodlení skartovány.
Obecné povinnosti pořadatele
Pořadatel odpovídá za to, že v hale budou přítomny pouze osoby uvedené v zápisu o utkání,
případně další osoby, které prokáží splnění požadavků (potvrzení o očkování, potvrzení
o testu, potvrzení o prodělání nemoci).
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Povinností účastníků utkání
Hráčky a hráči, trenérky a trenéři uvedení v zápisu musí mít ve VISu uvedeno telefonní číslo.
Družstva účastnící se utkání musí mít vedenou agendu individuálních formulářů (pokud někdo
startuje i v soutěžích republikových, stačí dotyčnému pouze formulář ČVS), domácí družstvo
musí mít pro každý zápas zařazen i individuální formulář zapisovatele a rozhodčího (povinností
rozhodčího je domácímu družstvu individuální formulář odevzdat).
Hostující družstvo předá před začátkem prvního zápasu pořadateli utkání (domácímu družstvu)
protokol o bezinfekčnosti družstva - jmenný seznam účastníků utkání (všech utkání daného
dne) s uvedením jejich telefonních čísel - jeho vzor je v příloze 11.
V každém zápisu o utkání (tedy v prvním i druhém) musí být uvedena klauzule:
Všechny osoby uvedené v zápisu splňují anti-covidová opatření přílohy č. 9 Rozpisu soutěží
dospělých KVS.
kap. A/ trenér A:* podpis
kap. B/ trenér B:* podpis
V soutěžích dospělých se uvádějí a podepisují kapitánky, resp. kapitáni, v soutěžích mládeže
trenérky, resp. trenéři.
Doporučení domácím družstvům mít připraveny prázdné individuální formuláře pro
zapisovatele a rozhodčí.
Uvedení klauzule v zápisu je povinností domácího družstva, podpis všemi povinnými osobami
je povinností rozhodčího.
Neuvedení klauzule v zápisu bude trestáno pokutou až do výše 5.000 Kč (dle bodu 18
Rozpisu) v mj. závislosti na závažnosti epidemiologické situace.
Výskyt onemocnění COVID-19, resp. nařízení karantény, oznamují družstva mailem
vedoucímu soutěže.
Postup při kontrole kontrolním orgánem
Pokud je kontrolováno domácí družstvo, má originál zápisu (povinností je archivovat zápisy do
konce soutěžního období – viz bod 17 Rozpisu), telefonní čísla účastníků má uvedena ve VISu.
V případě kontroly hostujícího družstva, pokud nemá archivovanou kopii zápisu, kopii z VISu
na vyžádání dodá vedoucí soutěže, pro telefonií čísla platí totéž, co pro družstvo domácí.
Výbor KVS si vyhrazuje právo aktualizovat znění přílohy č. 9 v závislosti na rozhodnutích
státních orgánů, resp. ČVS.
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Příloha č. 9
Anti-covidová pravidla soutěží řízených KVS konaných v halách a tělocvičnách
Výbor ČVS schválil anti-covidová opatření (příloha č. 27 Rozpisu soutěží), tento dokument byl
přiměřeně adaptován na podmínky soutěží řízených Královéhradeckým KVS (dále jen soutěž).
Jedinou podmínkou účasti v utkání je nově nevykazování příznaků onemocnění COVID19.
V každém zápisu o utkání (tedy v prvním i druhém) musí být uvedena klauzule:
Všechny osoby uvedené v zápisu splňují anti-covidová opatření přílohy č. 9 Rozpisu soutěží
dospělých KVS.
kap. A/ trenér A:* podpis
kap. B/ trenér B:* podpis
*V soutěžích dospělých se uvádějí a podepisují kapitánky, resp. kapitáni, v soutěžích mládeže
trenérky, resp. trenéři.
Uvedení klauzule v zápisu je povinností domácího družstva, podpis všemi povinnými osobami
je povinností rozhodčího.
Neuvedení klauzule v zápisu bude trestáno pokutou až do výše 5.000 Kč (dle bodu 18
Rozpisu) v mj. závislosti na závažnosti epidemiologické situace.
Výskyt onemocnění COVID-19, resp. nařízení karantény, oznamují družstva mailem
vedoucímu soutěže.
Výbor KVS si vyhrazuje právo aktualizovat znění přílohy č. 9 v závislosti na rozhodnutích
státních orgánů, resp. ČVS.
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Příloha č. 10
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – Individuální formulář osoby
a) na sportovní akci s názvem……………….. konanou dne _____________*
b) na sportovní činnost v období od ____________ do ____________ *
zpracovaný v návaznosti na stanovení závazných hygienicko-protiepidemických podmínek pro
konání významných sportovních akcí nebo soutěží (shromáždění) (formulář se vyplňuje všemi
osobami vstupujícími do prostorů sportoviště a odevzdává se osobně.
Jméno: ……………………………….

Příjmení:……………………………………………….....

Datum narození: …..............
Adresa:………………………………………………………….........................................................
Osoba prohlašuje, že může doložit:
a) absolvování nejdéle před 7 dny PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem a splňuje podmínky, aby pro ni bylo PCR vyšetření relevantní (věk
do 18 let, nebo uplynulo méně než 14 dnů od aplikace poslední dávky očkování, nebo
nemůže ze zdravotních důvodů očkování absolvovat), nebo*
b) absolvování nejdéle před 7 dny ANTIGEN-TEST testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo*
c) absolvování nejdéle před 7 dny testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2
určeného pro sebetestování nebo povoleného Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, ve škole nebo školském zařízení podle jiného mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví s negativním výsledkem (tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením
osoby nebo jejího zákonného zástupce osoby, nebo potvrzením školy, nebo*
d) laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního
testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo*
e) národní certifikát o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném
očkování absolvování očkování proti onemocnění covid-19 a že uplynulo:
- od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku ( dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo*
- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní.*

Datum ……………… Podpis osoby nebo zákonného zástupce:………………………………

*Zakroužkovat správnou variantu.

strana 20 / 48

verze 1.06

Příloha č. 11
Protokol o bezinfekčnosti družstva
Kontaktní údaje družstva klubu - oddílu: …...................................................…......................
Soutěž: …...................... Místo konání: …................................. Datum konání: ….................
Seznam členů družstva
poř.č.

příjmení a jméno

číslo telefonu

1. ….........................................................................................................................................
2. ….........................................................................................................................................
3. ….........................................................................................................................................
4. ….........................................................................................................................................
5. ….........................................................................................................................................
6. ….........................................................................................................................................
7. ….........................................................................................................................................
8. ….........................................................................................................................................
9. ….........................................................................................................................................
10. ….........................................................................................................................................
11. ….........................................................................................................................................
12. ….........................................................................................................................................
13. ….........................................................................................................................................
14. ….........................................................................................................................................
15. ….........................................................................................................................................
16. ….........................................................................................................................................
17. ….........................................................................................................................................
18. ….........................................................................................................................................
19. ….........................................................................................................................................
Kapitán/ka – trenér/ka - vedoucí družstva (nehodící se škrtněte) stvrzuje, že všichni výše uvedení
splňují podmínky stanovené mimořádným nařízením MZdr pro účast na sportovním utkání.

Příjmení a jméno_____________________________ Podpis_________________

Pořadatel ponechá tento doklad uložený v evidenci pro případnou potřebu KHS příslušného kraje po
dobu třiceti dnů ode dne konání utkání – turnaje.
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Královéhradecký krajský volejbalový svaz

ROZPIS

mistrovských soutěží mládeže 2021-22

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Řízení soutěží
Mistrovské soutěže mládeže vyhlašuje a jejich řídícím orgánem je Královéhradecký rajský
volejbalový svaz.
Soutěže řídí komise mládeže (KM) Krajského volejbalového svazu (dále jen řídící komise).
Veškerou korespondenci, včetně námitek, požadavků, hlášení výsledků a zápisů o utkáních,
zasílejte pouze na níže uvedené adresy vedoucích soutěží:
Chlapecké kategorie a minivolejbal:
•
Jakub Lejsek, tř. V. Nejedlého 1216, 500 03 Hradec Králové
•
TM:732 857 154
e-mail: lejsek@cvf.cz
Dívčí kategorie:
•
•

Luděk Ruprich, Janáčkova 1322, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
TM:606 658 189
e-mail: ludek.ruprich@tiscali.cz

2. Pořadatel a místo utkání
Pořadatel je uveden v rozlosování u všech kategorií. Adresář trenérů, organizačních
pracovníků a seznam hřišť a tělocvičen je uveden v Příloze č. 1 rozpisu mládeže.
Při losování byl brán zřetel na rozlosování celostátních soutěží dospělých i mládeže, na
rozlosování krajských soutěží dospělých. Oddíly mají povinnost včas (alespoň týden
předem) nahlásit případné změny místa konání soupeřům, rozhodčím a vedoucímu
soutěže.
3. Hrací termíny a začátky utkání
Pořadí utkání, jejich termíny a začátky určuje soutěžní komise v rozpisu.
Pokud soutěžní komise nerozhodne jinak, musí se utkání odehrát ve stanoveném termínu.
Změnu termínu utkání nařídí soutěžní komise. Nedojde-li k sehrání utkání z důvodů vyšší moci,
jsou družstva povinna dohodnout se na náhradním termínu tak, aby se utkání sehrálo
nejpozději do 10 dnů. Dohodu družstev zapíše rozhodčí do zápisu a kapitáni obou družstev
a rozhodčí ji podepíší. Rozhodčí přitom uvede, zda v dohodnutém termínu bude utkání řídit.
Pokud se družstva nedohodnou, rozhodne soutěžní komise. Posouzení důvodů vyšší moci
přísluší soutěžní komisi.
4. Místa utkání
Jsou uvedena v rozlosování jednotlivých soutěží – Příloha č. 2 rozpisu mládeže. Pokud není
uvedeno jinak, je pořadatelem utkání družstvo uvedené na prvním místě rozlosování.
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TECHNICKÁ USTANOVENÍ
5. Předpis
Hraje se podle platných sportovně-technických dokumentů definovaných v čl. 3 SŘV.
Pravidla minivolejbalu jsou uvedena na adrese www.minivolejbal.cz/pravidla/.
Výška sítě:
minivolejbal
mladší žáci
starší žáci
kadeti
junioři
Výjimky z Pravidel:

210 cm
215 cm
230 cm
243 cm
243 cm

čtyřkový minivolejbal
mladší žákyně
starší žákyně
kadetky
juniorky

215 cm
215 cm
220 cm
224 cm
224 cm

• 4.3.3.
čísla dresů mohou být od 1 do 99,
• 4.3.3.1.
čísla na dresech nemusí být centrálně umístěna,
• 4.3.3.2
výška čísel na dresech – přední část min. 10 cm, zadní část min. 15 cm.
Výjimky ze Soutěžního řádu:
•

článek 11 - pro hráče "X" a pro start chlapců v dívčích a dívek v chlapeckých soutěžích –
viz článek 8 tohoto rozpisu.

6. Hrací míče
V mistrovských soutěžích mládeže budou používány následující oficiální míče:
• GALA BV5591S, BV5581S, BV5091S, BV5011S,
• MOLTEN V5M5000, MOLTEN V5M4000,
• MIKASA MVA200, MVA300.
V mistrovských soutěžích minivolejbalu budou používány oficiální míče GALA určené pro
minivolejbal.
7. Věkové kategorie
mini chlapci
1.7.2009 a mladší
mladší žáci
1.1.2009 a mladší
starší žáci
1.1.2007 a mladší
kadeti
1.1.2004 a mladší
junioři
1.1.2001 a mladší

mini dívky
mladší žákyně
starší žákyně
kadetky
juniorky

1.7.2009 a mladší
1.1.2009 a mladší
1.1.2007 a mladší
1.1.2004 a mladší
1.1.2001 a mladší

Hráči /hráčky nižší věkové kategorie mohou startovat za vyšší bez omezení. Hráči stejného
oddílu mohou startovat za dvě družstva stejné věkové kategorie, která nehrají stejnou soutěž.
Platí pro soutěže KP a nižší. Současný start v KP i OP je možný pouze se souhlasem
příslušných OVS.
Hráčky vyšší věkové kategorie mohou startovat za družstva nižší věkové kategorie za
podmínek:
• výjimka platí pouze pro žákovské kategorie,
• oddíl (klub) nemá družstvo vyšší věkové kategorie mládeže,
• věk „X“ hráček přesahuje věkovou hranici maximálně o jeden rok,
• hráčky „X“ mohou být uvedeny na soupisce pouze jednoho družstva mládeže,
• na soupisce družstva mohou být uvedeny maximálně dvě hráčky „X“, soupiska vytvořená
ve VISu je doplněna ručně a vedoucím soutěže potvrzena,
• při utkání může být na hřišti přítomna pouze jedna z uvedených hráček „X“,
• označení hráček „X“ musí být uvedeno v zápisu o utkání. (X za číslem hráčky),
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•

družstva s hráčkami „X“ na soupisce startují bez nároku na postup z krajského přeboru do
1. kola Mistrovství ČR starších žákyň, nebudou klasifikována v konečných výsledcích
soutěže na prvních třech místech,
pro republikou soutěž mladších žákyň se družstva přihlašují samostatně pouze
s hráčkami kategorie mladších žákyň a mladší.

•

Start hráčů (chlapců) vyšších věkových kategorií v soutěži je v kompetenci vedoucího soutěže.
Soupiska vytvořená ve VISu je doplněna ručně a vedoucím soutěže potvrzena. Tato družstva
startují bez nároku na postup z krajského přeboru do 1. kola Mistrovství ČR starších žáků a do
postupových kvalifikací řízených ČVS. Netýká se republikové soutěže mladších žáků, protože
není postupová z krajského přeboru. Na republikovou soutěž se lze přihlásit samostatně, a to
pouze s hráči kategorie mladšího žactva a mladšími.
Start dívek v chlapeckých soutěžích a chlapců v dívčích soutěžích je v kompetenci vedoucího
soutěže. Soupiska vytvořená ve VISu je doplněna ručně a vedoucím soutěže potvrzena. Tato
družstva startují bez nároku na postup z krajského přeboru do 1. kola Mistrovství ČR starších
žáků a žákyň a do postupových kvalifikací řízených ČVS.
8. Podmínky účasti a povinnosti oddílů a družstev
a) Hráčky a hráči všech kategorií startují na platné průkazy člena ČVS a musí mít zaplacen
členský příspěvek.
b) Pravidla vybírání členských příspěvků se řídí ustanoveními Přílohy č. 6 rozpisu soutěží
dospělých.
c) Soupisky družstev se vyžadují ve všech kategoriích, družstvo je povinno ji předkládat před
každým utkáním rozhodčímu. Na soupisce musejí být rovněž uvedeny všechny osoby,
které budou uváděny v zápisu o utkání (trenér, asistent trenéra, masér, lékař).
d) Soupisky mohou být v průběhu soutěže doplňovány bez časového omezení. Pokud je tato
soupiska používána pro soutěže řízené ČVS (pohár, kvalifikace do soutěží řízených ČVS,
mistrovství republiky žactva), platí omezení vyplývající z rozpisů těchto soutěží.
e) Soupisky se vytvářejí na počítači v informačním systému VIS. Metodický pokyn k vytvoření,
doplňování a opravě soupisky je Přílohou č. 7 rozpisu soutěží dospělých. U kategorie
minižactva se soupiska vyhotoví mimo systém VIS.
f) Družstvo musí být vedeno kvalifikovaným trenérem, v případě jeho neúčasti osobou starší
18 let. Pokud by tato osoba byla v průběhu zápasu diskvalifikována, přebírá do konce
zápasu její povinnosti kapitán bez ohledu na věk a zápas se dohrává.
g) Start LIBERA v družstvech žákovské kategorie je povolen s výjimkou minivolejbalu.
h) Družstva jsou povinna nastupovat v jednotných očíslovaných dresech (trička, trenýrky).
Nedostatky budou trestány pořádkovou pokutou.
i) Pořadatel je povinen:
•
•
•
•

j)

zajistit pro hostující družstvo šatnu se sprchami a WC,
zajistit pro rozhodčí šatnu,
zajistit školeného zapisovatele a ukazatel skóre,
v případě řízení utkání nekvalifikovaným rozhodčím, provést kontrolu náležitostí
družstev (soupisky, registrace) a výsledek kontroly uvést v zápise,
•
v soutěži hrané polským systémem (dvojutkání) dát k dispozici hostujícímu družstvu
pro rozcvičení šest míčů stejné značky s jakými se bude hrát.
Každý oddíl a trenér družstva v krajských soutěžích mládeže mají povinnost vyhodnotit ze
svého družstva (případně ostatních družstev stejné věkové kategorie) nejlepšího hráče(ku)
podle kritérií uvedených v Příloze č. 4 rozpisu mládeže. K plnění této povinnosti bude
přihlédnuto při rozdělování finančního příspěvku na družstva mládeže v příslušném
soutěžním ročníku.

9. Systém soutěže
Je včetně hracích dnů a začátků utkání v rozlosování soutěže pro každou soutěž zvlášť
v Příloze č. 2 rozpisu mládeže. Změny se řídí podle ustanovení bodu 3 tohoto rozpisu.
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10. Rozhodčí
Delegace rozhodčích se řídí ustanovením v rozlosování jednotlivých soutěží a věkových
kategorií. Rozhodčí deleguje KR KVS. Adresář kvalifikovaných rozhodčích je uveden za tímto
rozpisem a za rozlosováním jednotlivých soutěží.
Delegace a předelegace rozhodčích provádí:
Václav Anděl, Kostelecká 1822, Náchod, 547 01, TM: 607638732 mail: vaclav.andel@tiscali.cz
Rozhodčí prosíme, aby své žádosti o předelegace řešili co nejdříve a, pokud je to možné,
prostřednictvím e-mailu. Pokud doba pro předelegaci bude kratší než osm dnů, potom
telefonicky.
Odměna kvalifikovaným rozhodčím:
Žákovská kategorie:
• hrané na 2 vítězné sety 200 Kč /jedno utkání.
Kadetská a juniorská kategorie:
•
•

hrané na 3 vítězné sety 350 Kč /jedno utkání,
hrané na 2 vítězné sety 250 Kč /jedno utkání.

Rozhodčímu přísluší cestovní náhrady podle platných hospodářských předpisů, tedy stravné za
5 až 12 hodin 91 Kč, za 12 až 18 hodin 138 Kč. Cestovné ve výši jízdného veřejnými
dopravními prostředky. V případě, kdy rozhodčí použije soukromé motorové vozidlo, může
účtovat cestovné jako náhradu za pohonné hmoty ve výši 4,40 Kč za 1 km.
Výplatu náležitostí rozhodčích (bez zdanění) zajišťuje pořadatel.
11. Zápisy o utkání všech kategorii (minivolejbal, žákovské, kadetské a juniorské kategorie)
Zápisy se pořizují na zkráceném mezinárodním zápisu. V den utkání se nahrávají do systému
VIS oskenované nebo ofotografované ve formátu *.jpg (preferováno) nebo *.pdf. Pozdní zaslání
zápisu bude trestáno pořádkovou pokutou. Pořádající oddíl musí pořizovat kopii zápisu i pro
vlastní družstvo. Nedoručení zápisu vedoucímu soutěže ani po urgenci bude trestáno hracími
a disciplinárními důsledky pro družstvo. V případě elektronického zasílání je pořádající oddíl
povinen archivovat originální zápisy do konce soutěžního období, tj. do 30. 6. 2022 a na
vyžádání řídící komise jí je předložit.
V případě elektronického nahrávání do VISu musí být každý zápis skenován/fotografován
samostatně (nikoliv do jednoho souboru oba zápisy dvojkola) a musí mít orientaci na
šířku. Před odesláním je vždy třeba zkontrolovat čitelnost oskenovaného zápisu, přenášený
soubor musí být co nejmenší (bylo vyzkoušeno nastavení Fotografie – Stupně šedi – 150dpi,
výsledný soubor byl dále komprimován jako dokument a velikost byla menší než 300 kB).
Nedodržení těchto pravidel bude posuzováno jako nedoručení zápisu. Zaslání zápisu
v elektronické formě znamená, že zápis ve formě papírové zaslán nebyl; nepředložení originálu
zápisu na vyžádání řídící komise bude trestáno pořádkovou pokutou podle bodu 18 tohoto
rozpisu.
12. Hlášení výsledků
Pořádající oddíly ve všech kategoriích nahlašují výsledky zápasů přímo do VISu:
• První možností je zaslání SMS na číslo 724234234. Zpráva musí být ve tvaru:
identifikace_soutěže číslo_utkání výsledek_v_setech (míče)
Mezi jednotlivými položkami je vždy právě jedna mezera, identifikace soutěže je uvedena
ve VISu.
Příklad:
Pokud utkání juniorek označené v rozpisu číslem 3 skončilo výsledkem 1:3 po
setech 25:23, 22:25 a 21:25 a 17:25, bude hlášení vypadat takto:
HK-JKY 3 1:3 (23,-22,-21,-17)
•

Druhou možností je zapsání výsledku na Internet. Znamená to přihlásit se do VISu, tedy
zadat adresu https://vis.cvf.cz a uživatelského jméno a heslo. Zde vybrat volbu Soutěže
a v levém sloupci vybrat Procházet. Z nabízených možností vybrat Královéhradecký ->
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Kraj -> Mládež. V pravém rohu vybrat správnou sezónu, dále vybrat konkrétní soutěž
a skupinu. Zvolit Rozpis a u požadovaného zápasu kliknout na Výsledek – potom je
možné výsledek zadávat.
Výsledek se automaticky zaznamená do tabulek příslušné soutěže.
13. Pokuty
Svévolné neoprávněné změny v hracích termínech
Sehrání utkání mimo hrací termín bez schválené změny
Odstoupení ze soutěže
Nenahlášení výsledků – pozdní hlášení
Neodeslání zápisů ve stanovených termínech
Start jednotlivce na občanský či jiný průkaz
Start družstva bez registračních průkazů
Jiné přestupky do výše

300,- Kč
200,- Kč
1500,- Kč
100,- Kč /zápas
100,- Kč
100,- Kč /zápas
200,- Kč /zápas
1000,- Kč dle závažnosti

14. Námitky
Podání námitek se řídí ustanovením SŘV čl. 29 a 32 a zasílají se doporučeně na adresu
vedoucího soutěže. Odvolání proti rozhodnutí vedoucího soutěže se řídí podle čl. 30, 31 a 32
SŘV a zasílají se doporučeně na adresu předsedy KVS pana Václava Nidrle, 507 12 Radim
81, kopie potom předsedovi KM.
15. Hodnocení výsledků
Provádí se podle čl. 28 SŘV. U soutěží hraných na tři vítězné sety vítězství 3:0 resp.3:1 tři
body, vítězství 3:2 dva body, porážka 2:3 jeden bod, porážky 0:3 resp. 1:3 žádný bod,
kontumace mínus jeden bod. U soutěží hraných na dva vítězné sety vítězství 2:0 tři body,
vítězství 2:1 dva body, porážka 1:2 jeden bod, porážka 0:2 žádný bod, kontumace mínus jeden
bod.
V soutěžích sloučených věkových kategorií získává titul přeborníka kraje nejvýše umístěné
družstvo každé věkové kategorie.
Ve společných soutěžích KVS Hradec Králové a KVS Pardubice získává titul přeborníka kraje
nejvýše umístěné družstvo Královéhradeckého kraje.
16. Přeborníci kraje – postupy a sestupy
Vítěz každé kategorie získá titul přeborníka kraje pro soutěžní ročník 2021-22. Družstva na
prvních třech místech místě obdrží diplom a medaile.
Postupy:
• vítěz a druhý z kategorie starších žákyň – postup do první části Mistrovství České
republiky 29.4. - 1.5.2022, druhá část 20. - 22.5.2022,
• vítěz a druhý z kategorie starších žáků – postup do první části Mistrovství České
republiky 2.-3.4.2022 nebo 15.-16.4.2022,
• vítěz kategorie kadetek – postup do kvalifikace o 1. ligu kadetek 22. - 24.4.2022,
• vítěz kategorie kadetů – postup do kvalifikace o extraligu kadetů 9. - 10.4.2022,
• vítěz kategorie juniorek – postup do kvalifikace o 1. ligu juniorek 22. - 24.4.2022.
Sestupy:
• z krajských přeborů nesestupuje žádné družstvo.
Rozpis schválilo předsednictvo KVS Hradec Králové dne 21. 7. 2021.
Václav Nidrle v. r.
předseda KVS
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ADRESÁŘ DRUŽSTEV

Příloha č. 1 rozpisu mládeže

Na níže uvedených adresách jsou vždy uvedeny tabulka soutěže, rozlosování a výsledky
zápasů. Informace o každém družstvu je možné získat kliknutím na název družstva v tabulce.
MINIVOLEJBAL - https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-MINI&sezona=2021%2F22

ML. ŽÁKYNĚ - https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-ZKYM&sezona=2021%2F22

ST, ŽÁKYNĚ - https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-ZKY&sezona=2021%2F22

KADETKY - https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-KKY&sezona=2021%2F22

JUNIORKY - https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-JKY&sezona=2021%2F22

MLADŠÍ ŽÁCI - https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-ZCIM&sezona=2021%2F22

STARŠÍ ŽÁCI - https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-ZCI&sezona=2021%2F22

KADETI, JUNIOŘI - https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-KTI&sezona=2021%2F22
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Příloha č. 2 rozpisu mládeže
Rozlosování soutěží
Krajský přebor MODRÝ MINIVOLEJBAL
Devatenáct účastníků ve čtyřech skupinách po pěti (čtyřech) družstvech. Hraje se turnajově ve
třech kolech.
SEMIFINÁLE
Hraje se turnajově ve třech kolech ve čtyřech skupinách. Rozdělení družstev do skupin:
Semifinále 1 – 1A, 1D, 2B, 2C, 1. třetí
Semifinále 3 – 3. třetí, 4A 4D, 5B, 5C

Semifinále 2 – 1B, 1C, 2A, 2D, 2. třetí
Semifinále 4 – 4. třetí 4B, 4C, 5A, 5D

FINÁLE
Hraje se turnajově ve třech kolech ve čtyřech skupinách. Rozdělení družstev do skupin:
Finále 1-5
všichni první, druzí S1, S2 + 1. třetí
Finále 6-10 2. třetí S1, S2 + všichni čtvrtí a pátí
Finále 11-15 všichni první, druzí S3, S4 + 1. třetí
Finále 16-20 2. třetí S3, S4 + všichni čtvrtí a pátí
Hraje se dle pravidel modrého minivolejbalu, která lze nalézt na www.minivolejbal/pravidla.
DODATKY A VÝJIMKY:
• zápisy se pořizují na zkráceném mezinárodním zápisu (jako všechny krajské
soutěže),
• do zápisu není potřeba psát postavení,
• síť je vysoká 2,10 m,
• družstvo mohou tvořit tři hráči na hřišti a tři náhradníci,
• hraje se na dva vítězné sety, třetí rozhodující set do patnácti, musí být rozdíl dvou bodů,
• utkání ze základních ani semifinálových skupin se nezapočítávají,
• pro pořadatelství každého turnaje jsou potřeba dvě – zmenšená hřiště.
ÚČASTNÍCI:
skupina A
SL HK ch A
Hronov dí
Réma B
Dvůr A
L. Bělohrad

skupina B
Sl HK dí
Hronov ch
VK Sport
Č. Kostelec
Třebechovice

skupina C
Kvasiny
Réma C
Chlumec B
Jičín
N. Paka A

skupina D
SL HK ch B
Réma A
Chlumec A
Dvůr B
N. Paka B

Hrací dny – NEDĚLE, SVÁTKY, začátky prvních utkání v 9:00 hodin.
Kolo
1.
2.
3.
Kolo
4.
5.
6.
Kolo
7.
8.
9.

Skupina
28.09.2021 - úterý
10.10.2021 - neděle
14.11.2021 - neděle
Skupina
05.12.2021 - neděle
16.01.2022 - neděle
29.01.2022 - sobota
Skupina
13.03.2022 - neděle
24.04.2022 - neděle
15.05.2022 - neděle

A
Réma
Hronov
SLHK
S1

B
Č. Kostelec
Třebechovice
SL HK
S2

C
Kvasiny
Chlumec
N. Paka
S3

D
Réma
Chlumec
Dvůr
S4

F1

F2

F3

F4

Dřevěnice

Dřevěnice

Dřevěnice

Dřevěnice

Náhradní termín neděle 22.5.2022.
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Krajský pohár ČTYŘKOVÝ MINIVOLEJBAL
Kolo
1
2
3

Den
neděle
neděle
sobota

Termín
21.11.2021
23.1.2022
19.3.2022

Pořadatel
Červený Kostelec
Réma Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny

Na každý turnaj se lze přihlašovat samostatně (není povinnost absolvovat všechny).
Hraje se dle pravidel modrého minivolejbalu, která lze nalézt na www.minivolejbal/pravidla.
DODATKY A VÝJIMKY:
• ročníky 1.1.2008 a mladší,
• síť je vysoká 2,15 m,
• rozměry hřiště 12 m délka a 9 m šířka, rozdělené sítí,
• družstvo mohou tvořit 4 hráči na hřišti a 3 náhradníci,
• třem předním hráčům povoleno přebíhat, zadní podávající hráč dle pravidel volejbalu,
• hraje se na body, systém bude dle počtu přihlášených a určí ho pořadatel,
• lze hrát na první přes.
Krajský přebor MLADŠÍ ŽÁKYNĚ (HK-ZKYM)
Hrací termíny: SOBOTY (neděle)
Začátky a konce turnajů (tolerance):
9:00 – 15:00 hodin (tolerance 8:00 – 18:00)
Devět účastníků systémem ČP ve třech skupinách po třech družstvech. Ve skupinách každý
s každým dvakrát na dva vítězné sety, sedm turnajů + finále. Nasazení do 1. kola je
z kvalifikace. Bodování v turnajích: 1. místo ve skupině A = 10 bodů, 2. místo = 8, 3. místo = 7
atd. a 1 bod za 3. místo ve skupině C. První ze skupiny B i C po každém kole postupuje pro
následující turnaj do vyšší skupiny, poslední ve skupině A a B sestupuje pro následující turnaj
do nižší skupiny. O pořadí v soutěži rozhoduje součet bodů z turnajů. Při rovnosti bodů
rozhoduje o celkovém pořadí: a) vyšší počet lepších umístění a b) vzájemná utkání. Za neúčast
v turnaji je družstvo hodnoceno mínus jedním (-1) bodem a sestupem do nižší skupiny.
Průběžné výsledky jsou ve VISu – HK-ZKYM. Kvalifikované rozhodčí zajišťuje pořadatel.
O přeborníka kraje se uskuteční finálové play off družstev na 1. - 4. místě po základní části
soutěže, systém vyřazovací na jedno utkání na tři vítězné sety 1-4 a 2-3. Právo účasti
v nadstavbových soutěžích ČVS mají nejlépe umístěná družstva po základní části soutěže
KP. Finále KP proběhne v Hradci Králové dne 5. 3. 2022 na Slavii HK. Rozhodčí finále
deleguje KVS.
Rozhodčí zajišťuje pořadatel jednotlivých turnajů. Družstva s hráčkami „X“ na soupisce startují
bez nároku na postup z krajského přeboru do 1. kola Mistrovství ČR starších žákyň, nebudou
klasifikována v konečných výsledcích soutěže na prvních třech místech a nemají právo účasti
ve finálovém kole (8. kolo 5. 3. 2022 na Slavii).
ÚČASTNÍCI:
Číslo Název
Zkráceně
1
TJ Slavia Hradec Králové, z.s.
Slavia HK
2
SPORT KLUB Náchod, z.s.
SK Náchod
3
Volejbal Červený Kostelec, z.s.
Č. Kostelec
4
TJ Jičín, z.s.
Jičín
5
Volejbalové centrum nad Metují, z.s.
VoCe
6
VKM Réma Rychnov nad Kněžnou B
Réma B
7
VKM Réma Rychnov nad Kněžnou A
Réma A
8
Tělocvičná jednota Sokol Nechanice
Nechanice
9
Tělovýchovná jednota Jiskra Jaroměř, z.s.
Jaroměř
TERMÍNY TURNAJŮ A POŘADATELSTVÍ:
(určení je orientační, bude upřesňováno v závislosti na postupech a sestupech)
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25.09.2021 kvalifikace Slavia HK
09.10.2021 1. kolo
Č. Kostelec, Réma A+B,
náhradníci Slavia HK, Jičín, Nechanice
23.10.2021 2. kolo
Slavia HK, Jičín, Nechanice náhradníci SK Náchod, VoCe, Jaroměř
06.11.2021 3. kolo
SK Náchod, VoCe, Jaroměř náhradníci Č. Kostelec, Réma A+B
27.11.2021 4. kolo
Č. Kostelec, Réma A+B
náhradníci Slavia HK, Jičín, Nechanice
11.12.2021 5. kolo
Slavia HK, Jičín, Nechanice náhradníci SK Náchod, VoCe, Jaroměř
29.01.2022 6. kolo
SK Náchod, VoCe, Jaroměř náhradníci Č. Kostelec, Réma A+B
12.02.2022 7. kolo
Jičín, Nechanice, Réma A+B náhradníci SK Náchod, VoCe, Jaroměř
05.03.2022 finále
Slavia HK
Pořadí utkání jednotlivých turnajů se upřesní podle dojezdových vzdáleností.
ZÁSADY KVALIFIKACE do krajského přeboru mladších žákyň
1. POŘADATEL A MÍSTO KONÁNÍ
KVS a TJ Slavia Hradec Králové – areál TJ Slavia, V. Nejedlého 1216, Hradec Králové.
2. TERMÍN, ZAČÁTKY UTKÁNÍ
Sobota 25.9.2021, první utkání v 9:00 hodin.
3. ÚČASTNÍCI
Přihlášená družstva KP Královéhradeckého kraje v kategorii mladších žákyň pro soutěžní
ročník 2021-2022.
4. SYSTÉM SOUTĚŽE a POSTUPY do 1. kola KP
Nasazení do skupin podle pořadí v soutěži KP mladších žákyň 2020-21. Tři skupiny po třech
účastnících, hrají každý s každým na dva vítězné sety. Semifinále tři skupiny po třech hrají
každý s každým na dva vítězné sety.
HK-ZKYM-KA: Č. Kostelec, Jičín, Jaroměř
HK-ZKYM-KB: Slavia HK, VoCE, Réma B
HK-ZKYM-KC: SK Náchod, Réma A, Nechanice
Semifinále:
HK-ZKYM-KD: 1A, 2B a 3C;
HK-ZKYM-KE: 1B, 2C a 3A; HK-ZKYM-KF: 1C,2A a 3B
Vítězové semifinálových skupin postupují do skupiny A 1. kola KP, druzí ze semifinálových
skupin postupují do skupiny B 1. kola KP, třetí ze semifinálových skupin postupují do
skupiny C 1. kola KP.
Časy a pořadí zápasů KVALIFIKACE:
09:00: A2-A3, B2-B3, C2-C3
10:00: A3-A1, B3-B1, C3-C1
11:00 A1-A2, B1-B2, C1-C2
12:30: 2.B-3.C, 2.C-3.A, 2.A-3.B
13:30: 3.C-1.A, 3.A-1.B a 3.B-1.C
14:30: 1.A-2.B, 1.B-2.C a 1.C-2.A
Rozlosování viz VIS.
5. ÚHRADA NÁKLADŮ
KVS hradí pořadateli kvalifikace (na základě vystavené faktury) náklady na pronájem
sportoviště a náklady na rozhodčí do maximální výše 6000,-Kč za obě kategorie. Vklad do
turnaje se nehradí.
6. ROZHODČÍ
Zajistí KR KVS.
Krajský přebor STARŠÍ ŽÁKYNĚ (HK-ZKY)
Hrací termíny: NEDĚLE (soboty)
Začátky a konce turnajů (tolerance):
9:00 hodin (8:00 – 18:00)
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Čtrnáct účastníků systémem ČP ve třech skupinách po čtyřech a jedné po dvou účastnících
A,B,C a D, každý s každým na dva vítězné sety. Čtvrtá skupina D o dvou účastnících hraje dvě
utkání na tří vítězné sety. Sedm turnajů (kol) + finále, bodování v turnajích: 1. místo ve skupině
A = 15 bodů, další 13,12 a 11, 1. místo ve skupině B = 10 bodů, další 9, 8 resp. 7 bodů, 1.
místo ve skupině C = 6 body, další 5, 4 a 3 bod. 1. místo ve skupině D = 2 body a 1 bod. O
pořadí v soutěži rozhoduje součet bodů z turnajů. Při rovnosti bodů rozhoduje o celkovém
pořadí: a) vyšší počet lepších umístění a b) vzájemná utkání. Za neúčast v turnaji je družstvo
hodnoceno mínus jedním (-1) bodem a sestupem do nižší skupiny. O přeborníka kraje se
uskuteční finálové play off družstev z 1. - 4. místa po základní části soutěže, systém vyřazovací
na jedno utkání na tři vítězné sety 1-4 a 2-3. Právo účasti v nadstavbových soutěžích ČVS mají
nejlépe umístěná družstva po základní části soutěže KP. Finálové play off KP proběhne v
Hradci Králové dne 5. 3. 2022 na Slavii HK.
ÚČASTNÍCI:
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Název
SPORT KLUB Náchod, z.s.
TJ Slavia Hradec Králové, z.s. A
Volejbal Červený Kostelec, z.s.
VKM Réma Rychnov nad Kněžnou A
Volejbalový klub Hronov, z.s.
Volejbalový klub Dvůr Králové nad Labem, z.s. A
Tělocvičná jednota Sokol Chlumec nad Cidlinou
VKM Réma Rychnov nad Kněžnou B
TJ Jičín, z.s.
TJ Slavia Hradec Králové, z.s. B
Volejbalový klub mládeže Nová Paka
Volejbalový klub Dvůr Králové nad Labem, z.s. B
Tělocvičná jednota Sokol Třebechovice pod Orebem
Tělocvičná jednota Sokol Staré Město – Náchod

Zkráceně
Náchod
SLHK A
Č. Kostelec
Réma A
Hronov
Dvůr Kr. A
Chlumec
Réma B
Jičín
SLHK B
N. Paka
Dvůr Kr. B
Třebechovice
StM NA

TERMÍNY TURNAJŮ A POŘADATELSTVÍ:
25.09.2021 kvalif. SLHK
10.10.2021 1. kolo Náchod, Dvůr Kr. A, N. Paka, náhradníci Chlumec, Třebechovice
31.10.2021 2. kolo SLHK, Chlumec, Třebechovice, náhr. Č. Kostelec, Réma A+B, StM NA
14.11.2021 3. kolo Č. Kostelec, Réma A+B, StM NA, náhradníci Hronov, Jičín, Dvůr Kr.B
05.12.2021 4. kolo Hronov, Jičín, Dvůr Kr. B, náhradníci Náchod, N. Paka, Réma A+B
16.01.2022 5. kolo Náchod, Dvůr Kr. A, N. Paka, náhradníci Chlumec, Třebechovice
30.01.2022 6. kolo Č. Kostelec, Réma A+B, StM NA, náhradníci Hronov, Jičín, Dvůr Kr. B
13.02.2022 7.kolo Hronov, Jičín, Dvůr Kr. B, náhradníci Náchod, N. Paka, Réma A+B
05.03.2022 finále SLHK
Pořadí utkání jednotlivých turnajů se upřesní podle dojezdových vzdáleností.
ZÁSADY KVALIFIKACE do krajského přeboru starších žákyň
1. POŘADATEL A MÍSTO KONÁNÍ
KVS a TJ Slavia Hradec Králové – areál TJ Slavia, tř. V. Nejedlého 1216, Hradec Králové.
2. TERMÍN, ZAČÁTKY UTKÁNÍ
Sobota 25.9.2021, první utkání v 9:00 hodin
3. ÚČASTNÍCI
Přihlášená družstva KP Královéhradeckého kraje v kategorii starších žákyň pro soutěžní
ročník 2021-2022.
4. SYSTÉM SOUTĚŽE a POSTUPY do 1. kola KP
Nasazení do skupin podle pořadí v soutěži KP starších žákyň 2020/21. První a druhé
družstvo KP 2020/21 HK-ZKY SLHK A a Náchod postupují přímo do skupiny A 1. kola KP
(neúčastní se kvalifikace). Čtyři skupiny po třech účastnících hrají každý s každým na dva
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vítězné sety, další utkání pro určení pořadí – nasazení do sk. A1. kola KP: 1.A-1.B a 1.C1.D; 2.A-2.B a 2.C-2.D; 3.A-3.B a 3.C-3.D;
HK-ZKY-KA: Č. Kostelec, Jičín, Třebechovice
HK-ZKY-KB: Réma A, SLHK B, Dvůr B
HK-ZKY-KC: Hronov, Réma B, StM NA
HK-ZKY-KD: Dvůr Kr. A, Chlumec, N. Paka
Časy a pořadí zápasů KVALIFIKACE:
09:00: A1-A3, C1-C3
10:00: B1-B3, D1-D3
11:00: A3-A2, C3-C2
12:30: B3-B2, D3-D2
13:30: A1-A2, C1-C2
14:30: B1-B2, D1-D2
15:30 1.A-1.B a 1.C-1.D; 2.A-2.B a 2.C-2.D; 3.A-3.B a 3.C-3.D
Rozlosování viz VIS.
5. ÚHRADA NÁKLADŮ
KVS hradí pořadateli kvalifikace (na základě vystavené faktury) náklady na pronájem
sportoviště a náklady na rozhodčí do maximální výše 6000,-Kč za obě kategorie. Vklad do
turnaje se nehradí.
6. ROZHODČÍ
Zajistí KR KVS.
Krajský přebor KADETKY (HK-KKY)
Hrací termíny: SOBOTA
Začátky utkání (tolerance):
10:00 hodin a 13:00 (9:00,15:00)
SYSTÉM SOUTĚŽE:
Šest účastníků polským systémem každý s každým čtyřkolově na tři vítězné sety. Utkání se
bodují italským bodováním! Rozhodčí jsou delegováni KR KVS. O přeborníka kraje se
uskuteční finálové play off družstev na 1. - 4. místě po základní části soutěže, systém
vyřazovací na jedno utkání na tři vítězné sety 1-4 a 2-3. Právo účasti v nadstavbových
soutěžích ČVS mají nejlépe umístěná družstva po základní části soutěže KP.
ÚČASTNÍCI:
Číslo
1
2
3
4
5
6

Název družstva
Volejbal Červený Kostelec
SPORT KLUB Náchod
VKM Réma Rychnov
TJ Jičín
TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou
Tělocvičná jednota Sokol Pouchov

TERMÍNY UTKÁNÍ:
1.
02.10.2021
2.
09.10.2021
3.
23.10.2021
4.
30.10.2021
5.
06.11.2021
6.
13.11.2021
7.
27.11.2021
8.
04.12.2021
9.
11.12.2021
10. 15.01.2022
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11.
12.
13.
14.

29.01.2022
05.02.2022
12.02.2022
26.02.2022

05.03.2022 finálové play off Slavia Hradec Králové (1. - 4. družstvo).
Krajský přebor JUNIORKY (HK-JKY)
Hrací termíny: NEDĚLE
Začátky turnajů (tolerance):
10:00 hodin a 13:00 (9:00,15:00)
SYSTÉM SOUTĚŽE:
Šest účastníků polským systémem každý s každým čtyřkolově na tři vítězné sety. Utkání se
bodují italským bodováním! Rozhodčí jsou delegováni KR KVS. O přeborníka kraje se
uskuteční finálové play off družstev na 1. - 4. místě po základní části soutěže, systém
vyřazovací na jedno utkání na tři vítězné sety 1-4 a 2-3. Právo účasti v nadstavbových
soutěžích ČVS mají nejlépe umístěná družstva po základní části soutěže KP.
ÚČASTNÍCI:
Číslo Název
1
TJ Lokomotiva Trutnov, z.s.
2
TJ Slavia Hradec Králové B
3
TJ Jičín, z.s.
4
Tělocvičná jednota Sokol Nechanice
5
Tělocvičná jednota Sokol Třebechovice pod Orebem
6
Volejbal Červený Kostelec
TERMÍNY TURNAJŮ A POŘADATELSTVÍ:
1.
03.10.2021
2.
10.10.2021
3.
24.10.2021
4.
07.11.2021
5.
28.11.2021
6.
12.12.2021
7.
16.01.2022
8.
30.01.2022
9.
06.02.2022
10. 13.02.2022
05.03.2022 finálové play off Slavia Hradec Králové (1. - 4. družstvo).
Krajský přebor MLADŠÍ ŽÁCI
Soutěž probíhá turnajově vždy za účasti minimálně čtyř družstev. Hraje se na dva vítězné sety,
třetí rozhodující set do patnácti, vždy musí být rozdíl dvou bodů. Rozhodčí deleguje pořadatel.
Jarní část soutěže řídí Pardubický krajský volejbalový svaz. Hrací dny – SOBOTA, začátky
prvních utkání v 9:00.
Systém nadstavby s Pardubickým krajem:
F1 o 1. - 5. místo:
1HK, 2HK, 3HK a 1P, 2P,
F2 o 6. - 9. místo: 4HK, 5HK a 3P, 4P
Kolo
Den
Termín
Pořadatel
Kde
Volno
1.
sobota
18.09.2021
Rychnov
kurty, tělocvična
L. Bělohrad
2.
sobota
16.10.2021
L. Bělohrad
tělocvična
Rychnov
3.
sobota
13.11.2021
N. Paka
tělocvična
Chlumec
4.
sobota
27.11.2021
Slavia HK
tělocvična
N. Paka
5.
sobota
11.12.2021
Chlumec
tělocvična
Slavia HK
6.
sobota
22.01.2022
???
tělocvična
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7.
8.
9.
10.

sobota
sobota
sobota
sobota

05.03.2022
02.04.2022
21.05.2022
04.06.2022

???
???
???
???

tělocvična
tělocvična
kurty
kurty

Krajský přebor STARŠÍ ŽÁCI
Soutěž o šesti týmech bude mít dva kvalifikační turnaje, nejlepší tři postupují do skupiny A
a zbylé tři týmy do skupiny B. Následují pak tři turnaje, kde hraje každý s každým dvakrát a kde
po každém turnaji jeden tým ze skupiny A sestupuje a jeden tým ze skupiny B postupuje.
Každý řádný turnaj bez kvalifikací se sestupně boduje (nejlepší tým 6 bodů a nejhorší 1 bod).
Poté budou společně čtyři turnaje s Pardubickým krajem. Hraje se na dva vítězné sety, třetí
rozhodující set do patnácti, vždy musí být rozdíl dvou bodů. Oba rozhodčí deleguje KR KVS.
Hrací dny – NEDĚLE, začátky prvních utkání v 10:00.
Systém nadstavby s Pardubickým krajem:
F1 o 1. - 4. místo
1HK, 2HK a 1P, 2P
F2 o 5. - 8. místo
3HK, 4HK a 3P, 4P
F3 o 9. - 11. místo
5 HK, 6HK a 5P
V nadstavbě již hrají týmy pouze ve skupinách, do kterých jsou zařazeny po základní části,
tedy bez postupů a sestupů.
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
F1
F2
F3
F4

Den
neděle

neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

Termín
12.9.2021
19.9.2021
17.10.2021
21.11.2021
12.12.2021
9.1.2022
30.1.2022
20.2.2022
20.3.2022

Pořadatel
Rychnov
Trutnov
Trutnov/Třebechovice
Slavia HK
Trutnov/Třebechovice/Rychnov
???
???
???
Svitavy

Kde
kurty, tělocvična
kurty, tělocvična
tělocvična
tělocvična
tělocvična
tělocvična
tělocvična
tělocvična
tělocvična

Krajský přebor KADETI
Jedenáct účastníků, každý hraje s každým jedno dvojutkání. Vítěz má právo na postup do
kvalifikace o EX-KTI. Rozhodčí deleguje KR KVS. Hrací dny – SVÁTKY, SOBOTY, NEDĚLE,
začátky utkání v 10:00 a 13:00. V případě požadavku jakéhokoliv týmu o změnu termínu
z důvodu souběhu s jinou soutěží, je povinen soupeř žadateli vyhovět za podmínky, že nový
termín vyhovuje všem oběma. Soutěž se hraje společně s Pardubickým krajem.
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Příloha č. 3 rozpisu mládeže

Krajský přebor barevného minivolejbalu 2021-22
Systém

Během sezóny bude uspořádán seriál turnajů, jehož výsledky se sčítají pro přímou kvalifikaci na
celostátní MINI. Dále budou konány tzv. oficiální turnaje KVS.
Minivolejbal je určen pro oddíly a základní školy v Královéhradeckém kraji. V případě volných
míst je možno doplnit týmy z jiného kraje. Každý garant turnaje zašle vlastní propozice.
Jednotlivé termíny se mohou ještě změnit v případě souběhu s jinými významnými
volejbalovými turnaji.

Pravidla a kategorie

Všechny kategorie se budou řídit pravidly barevného minivolejbalu www.minivolejbal.cz/pravidla
a propozicemi turnajů. Všechna družstva budou při prezenci předkládat soupisky potvrzené
zástupcem oddílu nebo školy (důležité pro povinnou péči o mládež). Každé dítě je povinno
mít registrační průkaz ČVS.

Postup

Z každé kategorie se přímo kvalifikuje 7-10 týmů na celostátní MINI, které bude v květnu nebo
červnu 2022. Doporučujeme proto zachovávat na turnajích stejné názvy družstev na
jednotlivých turnajích a nejlépe i stejné složení hráčů.

Ceny

Všechna družstva obdrží na každém turnaji drobné věcné ceny a diplomy.

Koordinátor minivolejbalu ČVS:

Jakub Lejsek

732 857 154

lejsek@cvf.cz

Minivolejbalové kategorie
Žlutý
Oranžový
Červený
Zelený
Modrý (chlapci a dívky)

od 1.7.2013 a mladší
od 1.7.2012 a mladší
od 1.7.2011 a mladší
od 1.7.2010 a mladší
od 1.7.2009 a mladší

Festivalové turnaje KVS
11.09.2021

Rychnov Ž,O,Č,M

Luděk Ruprich

606 658 189

ludek.ruprich@tiscali.cz

24.10.2021

Slavia HK Ž,O,Č,M

Jakub Lejsek

732 857 154

lejsek@cvf.cz

2.-3.4.2022

721 013 914

jirasek@volejbalck.cz

01.05.2022

Č. Kostelec Ž,O,Č,M Tomáš Jirásek
Jarní turnaj nadějí
Kvasiny Ž,O,Č,M
Tomáš Erben

604 287 222

erbent@seznam.cz

29.05.2022

Dřevěnice Ž,O,Č,M Jiří Šimánek

724 084 112

jisima@tiscali.cz

18.06.2022

Chlumecká lentilka

Pavla Trunečková

777 247 703

p.truneckova@seznam.cz

Pavla Trunečková

777 247 703

p.truneckova@seznam.cz

Oficiální turnaje KVS
28.11.2021
27.03.2022
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Slavia HK O,M
Mikulášský
Slavia HK O,M
Jarní
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Partneři barevného minivolejbalu
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Příloha č. 4 rozpisu mládeže

Úhrada nákladů v soutěžích s turnajovým systémem
Družstva se částečně podílejí na nákladech organizace turnajů a uhradí částku 300 Kč za
šestkový turnaj (pouze mladší a starší žactvo) a 150 Kč za mini turnaj prostřednictvím VISu do
30.9.2021. Družstva mohou na uhrazené náklady požádat o vystavení dokladu, který lze
uplatnit v dotačních titulech.
Tabulka s částkami za jedno družstvo v jednotlivých kategoriích na sezonu:
!
Tabulka s poplatky bude jednotlivým družstvům zaslána do 31.8.
!
Náklady do této výše budou hrazeny přímo oddílům, nebo dodavatelům podílejícím se na
organizaci a zajištění turnaje podle následujících pravidel:
Nájemné bude propláceno přímo majiteli (vlastníkovi), nebo nájemci, který má od majitele
oprávnění dále pronajímat takovéto zařízení. Nájem může fakturovat pouze oddíl, který vlastní
halu, či hřiště, nebo má uvedené hřiště či halu v nájmu (je nájemcem) a má od pronajímatele
(vlastníka) souhlas s podnájmem.
Organizační zajištění bude propláceno ve výši maximálně 150 Kč/h a v rozsahu délka turnaje +
2 hodiny, a to jeden člověk na každých započatých šest týmů účastnících se turnaje.
Náklady na rozhodčí budou propláceny do výše částek stanovených rozpisem a budou
propláceny na základě vystaveného formuláře vyúčtování, ke kterému budou přiloženy
originály dokladů k výplatě rozhodčích.
Na fakturách budou uvedeny fakturační údaje:
Královéhradecký krajský volejbalový svaz
Víta Nejedlého 1216/2
500 03 Hradec Králové
IČ: 06596592
a dále termín a místo konání turnaje, jednotková cena, počet jednotek a cena celkem.
Jednotlivé formuláře jsou ke stažení na stránkách KVS http://kvs-hk.wz.cz/, a to:
• Potvrzení o výplatě příjmu z příležitostné činnosti – výplata rozhodčích,
• Vyúčtování nákladů za rozhodčí na turnaji.
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Příloha č. 5 rozpisu mládeže
Turnaje mládeže v Královéhradeckém kraji
31.07.2021
Volejbalová Dřevěnice

22.08.2021

Volejbalová Lupenice

28.-29.8.2021

Zmrzlinový turnaj Lupenice

04.09.2021

O Pohár starosty Náchoda

05.09.2021

O Pohár starosty Náchoda

28.11.2021

Mikulášský turnaj na Slavii

17.-18.12.2021

Memoriál Šárky Novákové –
Kostelec

27.12.2021

Vánoční turnaj na Slavii

20.03.2022

Jarní turnaj na Slavii

16.04.2022

O vepřové speciality Čestice
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KTI, KKY, JŘI, JKY
www.volejbalovadrevenice.cz
Václav Nidrle
cstv.jicin@cbox.cz
603 346 410
ŽKYml, ŽKYst, JKY, JŘI
www.volejballupenice.cz
Luděk Ruprich
ludek.ruprich@tiscali.cz
606 658 189
ŽKYml, ŽKYst, KKY+JKY
www.vkmrema.cz
Luděk Ruprich
ludek.ruprich@tiscali.cz
606 658 189
ŽKY ml. + ŽKY st.
www.volejbalnachod.cz
Jana Osobová
jana.osobova@seznam.cz
776 004 374
KKY, JKY
www.volejbalnachod.cz
Jana Osobová
jana.osobova@seznam.cz
776 004 374
ŽKY ml.
www.volejbal-slaviahk.cz
Ing. Pavla Trunečková
p.truneckova@seznam.cz
777 247 703
ŽKY, KKY, JKY
www.vkmrema.cz
Luděk Ruprich
ludek.ruprich@tiscali.cz
606 658 189
ŽCI, ŽKY, KTI, JŘI
www.volejbal-slaviahk.cz
Jakub Lejsek
lejsek@cvf.cz
732 857 154
ŽKY ml.
www.volejbal-slaviahk.cz
Ing. Pavla Trunečková
p.truneckova@seznam.cz
777 247 703
KTI, JŘI, KKY, JKY
www.cestice.wz.cz
Miloslav Sršeň
SrsenMiloslav@seznam.cz
606 817 995
verze 1.06

30.04.2022

Jarní turnaj Kvasiny

21.-22.5.2022

Zmrzlinový turnaj Lupenice

06.08.2022

Volejbalová Dřevěnice
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ŽCI, ŽKY mladší + starší
www.volejbal-kvasiny.cz
Tomáš Erben
erbent@seznam.cz
604 287 222
ŽKYml, ŽKYst, KKY+JKY
www.vkmrema.cz
Luděk Ruprich
ludek.ruprich@tiscali.cz
606 658 189
KTI, KKY, JŘI, JKY
www.volejbalovadrevenice.cz
Václav Nidrle
cstv.jicin@cbox.cz
603 346 410
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Příloha č. 6 rozpisu mládeže
Kritéria hodnocení nejlepších hráčů(ek) a trenérů mládeže pro soutěžní období 2021-22
1.
Nejlepší hráčky a hráči budou vyhodnoceni v kategoriích juniorek, juniorů, kadetek, kadetů,
starších žákyň, starších žáků, mladších žákyň a mladších žáků z družstev hrajících soutěže
řízené Královéhradeckým KVS a ČVS. V kategorii minivolejbalu budou jako "talent roku“
vyhodnoceni jedna dívka a jeden chlapec.
2.
Nejlepší trenérky, resp. trenéři budou vyhodnoceni v kategoriích dívek a chlapců z družstev
hrajících soutěže řízené Královéhradeckým KVS a ČVS.
3.
Výbor KVS má právo vyhlásit v případě mimořádných výsledků i kategorii "mimořádných
ocenění".
4.

Výběr a hodnocení nejlepších hráčů budou prováděny na základě:
•
doporučení trenérů družstev,
•
hodnocení trenérů KCM,
•
hodnocení vedoucích jednotlivých soutěží,
•
hodnocení krajského koordinátora barevného minivolejbalu,
•
užší výběr provede KM KVS, konečný výběr schvaluje výbor KVS.

5.

V hodnocení hráčů bude přihlíženo:
•
k příspěvku hráče(ky) k výsledkům družstva ve stávajícím a minulém ročníku soutěží,
•
k účasti v reprezentačních družstvech kraje (memoriály, ODM), nebo v reprezentacích
ČR a výběrech ČVS,
•
k přístupu a výsledkům v akcích KCM,
•
ke startu v družstvech vyšších věkových kategorií,
•
k morálním a volním vlastnostem, předpokladům dalšího výkonnostního růstu,
•
k projevenému zájmu SCM a družstev vyšších soutěží.

6.

V hodnocení trenérů bude přihlíženo:
•
k doporučení mateřského oddílu družstva, které vede,
•
k výsledkům družstva ve stávajícím a minulém ročníku soutěží,
•
k systematické práci při výchově mládeže v oddíle, okrese, kraji, ČR,
•
ke spolupráci s KCM,
•
k doplňování kvalifikace (doporučení TMK KVS).

7.

Oddíly, trenéři družstev a koordinátoři „Barevného minivolejbalu“ předloží své návrhy
s charakteristikou dosavadní činnosti navrhovaného nejpozději do 31.1.2022 předsedovi KM
e-mailem na adresu jirasek@volejbalck.cz s kopií na adresy ludek.ruprich@tiscali.cz,
lejsek@cvf.cz a Petr.Kovalicek@seznam.cz.

8.

Oddíly, které mají v soutěži jedné věkové kategorie více družstev, vyberou návrhy společně
ze všech družstev. Navrhovaných hráčů i trenérů může být i více s určením pořadí.

9.

Uvítáme i návrhy z družstev soupeřů. Stačí uvést název družstva, soutěž, jméno, číslo dresu
či jinou identifikaci hráče(ky).
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Základní škola volejbalu – kempy Benjamínků a Nadějí
S příchodem barevného minivolejbalu a jeho postupným začleněním ve většině mládežnických
týmech se nacházíme v situace, kdy máme v mladším věku již zafixovány jednotlivé herní
činnosti a prvky. Hráči i hráčky jsou schopni trvalé tréninkové práce, a právě v tomto období je
jejich učení nejefektivnější. Nachází se ve věku, kdy přechází od barevného minivolejbalu
k šestkovému.
Cílem bude zmapovat základní herní volejbalové dovednosti hráčů a hráček
v Královéhradeckém kraji. Tématem bude správný nácvik odbití obouruč vrchem
a spodem včetně doplňkových soutěží a her. Navazovat bude útočný úder.
Tento projekt je součástí koncepce Českého volejbalového svazu, Základní škola volejbalu
(ZŠV)“
Základním cílem Krajského volejbalového svazu je dostat se ke všem dětem a pomoci jím
s učením volejbalu. KVS nemá za cíl v tomto věku tvořit výběr těch nejlepších, ale reaguje na
specifický charakter volejbalu jako takového. Volejbal je hra nesmírně náročná na technické
provedení herních činností. Bez jejich perfektního provedení je hra ochuzená, nepřináší radost
a ani úspěch, a to ani úspěch reprezentační. KVS chce zapojit i jednotlivé oddílové trenéry.
Smyslem celého projektu je reagovat na specifický charakter volejbalu jako hry, která je
strategicky ovlivněna technikou provedení jednotlivých činností, z které se hra skládá. Trénink
hry a trénink techniky jsou spolu svázány a vzájemné se prolínají.
Na projekt Benjamínků a Nadějí navazují obě výběrové krajské reprezentace (chlapci 20072008 a dívky 2008-2009), které mají každoměsíční srazy.
Cena jednoho kempu včetně obědu je 300,-/sportovec, trenéři zdarma.
Termíny Nadějí 2009 chlapci:
03.10. sobota
kemp (hala Slavia HK)
17.11. středa
kemp (hala Slavia HK)
08.01. sobota
kemp (hala Slavia HK)
03.04. neděle
kemp (hala Slavia HK)
Termíny Benjamínků 2010-2011 chlapci:
03.10. sobota
kemp (hala Slavia HK)
03.04. neděle kemp (hala Slavia HK)
Termíny Benjamínků 2010-2011 dívky:
07.11. neděle kemp (hala Červený Kostelec)
03.04. neděle kemp (hala Rychnov nad Kněžnou)
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Příloha č. 8 rozpisu mládeže
Krajská reprezentace chlapců 2021-2022 - ročníky 2007-2008
Termíny v roce 2021:
Pořadí
Den
1.
pondělí (svátek)
2.
sobota
3.
sobota
4.
sobota

Termín
27.09.2021
02.10.2021
20.11.2021
27.11.2021

Termíny v roce 2022
5.
sobota
6.
neděle
7.
pátek
8.
sobota
9.
sobota, neděle
10.
sobota, neděle

08.01.2022
23.01.2022
18.02.2022
26.03.2022
21. – 22.5.2022
28. – 29.5.2022

11.
12.
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Finální tréninky ve všední dny – červen 2022
ODM 26.6. - 1.7., Olomouc, https://odm.olympic.cz/2022
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Listina rozhodčích KVS pro soutěžní období 2021-22
Anděl

Václav

1

607 638 732

Bárta

Lubomír

2

724 519 582

Běhal

Jiří

2

607 530 979

Cabalka

Ladislav

RNDr.

2

605 205 797

Dmejchal

Matěj

Mgr.

1

605 703 746

Dolénková

Denisa

3

603 954 751

Dostálová

Zuzana

3

722 263 646

Hencel

Miloš

2

797 922 405

Jezdinská

Dominika

3

606 092 012

Jirka

Zdeněk

2

606 477 093

Klár

Vladimír

1

606 757 100

Kmoníček

Jiří

1

607 966 379

Kohout

Karel

3

602 456 922

Kovalíček

Petr

2

603 488 358

Krulich

Petr

1

724 895 118

Kubín

Michal

2

775 642 425

Kučera

Stanislav

1

603 781 709

Kudrnáč

Zdeněk

2

777 017 117

Lukavec

Oldřich

1

732 121 068

Manych

Oldřich

3

776 368 630

Máša

Roman

1

604 185 537

Matějovský

Josef

1

602 355 617

Mňuk

Kamil

3

777 843 469

Myšák

Josef

2

722 525 251

Nidrle

Václav

2

603 346 410

Ott

Ladislav

2

603 210 391

Peiker

Lukáš

3

602 112 501

Plichta

Jan

1

776 076 578

Poláková

Viktorie

3

775 427 563

Richtera

Petr

1

603 826 676

Rybová

Alžběta

3

776 773 553

Říha

Štěpán

2

724 578 516

Sedláček

Miroslav

2

601 241 452

Slavíčková

Anna

3

725 308 278

Spejchalová

Petra

3

728 073 115

Sršeň

Miloslav

1

606 817 995

Staněk

Aleš

1

605 119 864

Svoboda

Jan

3

602 680 330

Škoda

Petr

3

732 133 823
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Tomášek

Filip

1

724 523 003

Trčka

Petr

3

732 175 415

Volt

Karel

Ing.

3

603 562 485

Vyhnánek

Miroslav

Ing.

1

777 868 380

Židů

Václav

1

602 969 805
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II. liga

9-10

kval.

Juniorky

9-10

kval.

Kadetky

7-8

1-2

Starší
žákyně

7-8

1

Mladší
žákyně

5-6

Kadeti

5-6

Starší žáci

1-2
3-4

Mladší žáci

1-2
3-4

Mini

KP I. třída Ž

KP
II. třída M

29.08.
04.09.
11.09.
12.09.
18.09.
19.09.
25.09.
26.09.
28.09.
02.10.
03.10.
09.10.
10.10.
16.10.
17.10.
23.10.
24.10.
28.10.
30.10.
31.10.
06.11.
07.11.
13.11.
14.11.
17.11.
20.11.
21.11.
27.11.
28.11.
04.12.
05.12.
11.12.
12.12.
18.12.
08.01.
09.01.
15.01.
16.01.
22.01.
23.01.
29.01.
30.01.
05.02.
06.02.
12.02.
13.02.
19.02.
20.02.
26.02.
27.02.
05.03.

KP II. třída Ž

SO
SO
SO
NE
SO
NE
SO
NE
ÚT
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
ČT
SO
NE
SO
NE
SO
NE
ST
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO

KP I. třída M

Datum

Pardubický KVS

Termínová listina KVS Hradec Králové sezóny 2021-22

1
2
1

3-4
1

1-2
1

1-2

1
2

1-2

3-4

2
1

2

5-6

3-4

3
3-4

5-6

2

3

5-6
2

7-8
4
2
5-6

7-8

3

5

7-8
3

7-8

9-10

9-10
3

9-10

6

3

3

11-12

11-12

9-10

4
11-12 13-14

4

7

11-12
4

13-14 15-16

13-14
4

15-16 17-18

4
5

8

13-14

4
5

9

5

5

17-18
19-20 19-20
F1
21-22 21-22

4M-1
5

10
5

5

15-16
6

23-24 23-24
25-26 25-26

17-18
6

6

15-16

6

F2

11
6

7
12

19-20
8

27-28

7

13
7

29-30 27-28
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4M-2

21-22

F3

29-30
31-32

9

17-18
14
19-20

F

F

F

23-24
10
F

25-26
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II. liga

Juniorky

Kadetky

Starší
žákyně

Mladší
žákyně

7

Kadeti

7

Starší žáci

Mladší žáci

KP
II. třída M

KP II. třída Ž

KP I. třída Ž

KP I. třída M

06.03.
12.03. 31-32 33-34
13.03.
19.03. 33-34 35-36
20.03.
26.03. 35-36
27.03.
02.04.
03.04.
16.04.
17.04.
23.04.
24.04.
30.04.
07.05.
11-12 11-12
14.05.
13-14 13-14
15.05
21.05.
15-16 15-16
22.05.
28.05.
17-18 17-18
04.06.
19-20 19-20
11.06.
18.06.
F
25.06.

Mini

NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO

Pardubický KVS

Datum

27-28
F4
21-22
8

kval.
kval.

8

9
9
10
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Poznámky:
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WWW.JAKOJEDENTEAM.CZ

Značka JAKO je partnerem Královéhradeckého krajského volejbalového svazu a kluby hrající
jím pořádané soutěže mají slevu 20 % na nákup zboží této značky. Objednávat můžete na
stránkách www.jakojedenteam.cz, kde při zadání kódu KVSHK2021 při registraci obdržíte
slevu k vašemu účtu - 20 % na celý sortiment JAKO. Sleva se nevztahuje na zboží ve
výprodeji, akční zboží a potisk.
Kontakt:
TEAMline s.r.o.
Habrmanova 147/14
500 02 Hradec Králové
mail: objednavky@team-jako.cz
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