ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ
Bělohorská 19, 160 17 Praha 6 – Strahov
Asociace volejbalových oddílů a klubů - ženy

Z Á P I S č. 01/2018
z 11. zasedání AVOK–Ž
konaného dne 9. února 2018 v Prostějově
Přítomni - členové:

Nepřítomni:
Host:
Program: 1.
2.
3.
4.
5.

Ing. Peter Goga, Michal Oborný, Mgr. Vladimír Pirunčík, Ing.
Štěpán Pospíšil, Ing. Lubomír Svoboda, Richard Wiesner, Mgr.
Miloš Matula, Jiří Teplý, Jiří Zaoral, Libor Gálík

Marek Rojko, Radim Vlček,
Návrh systému soutěží, EX-Ž , ČP-Ž
Vypracování termínové listiny sezony 2018-2019
Návrh administrativního pracovníka AVOK-Ž
Různé
Usnesení

1. Návrh systému soutěží, EX-Ž a ČP-Ž
AVOK-Ž vycházel z podkladů Standy Mitáče, za co mu AVOK děkuje. Bylo potřeba
se jenom dohodnout na podrobnostech. Po základní části následuje nadstavba a zde
byly 2 návrhy.
První návrh aby se nadstavba hrála ve dvou skupinách po 5 týmech:
(Hlasování: 5 – 0 – 0)
Druhý návrh aby se hrála nadstavba ve 3 skupinách (4-4-2), přičemž družstva na 9. a
10. místě budou hrát 2x doma 2x venku mezi sebou při střídání pořadatelství:
(Hlasování: 5 – 0 – 0)
Při rovnosti hlasování rozhodl předseda AVOK-Ž pro druhou variantu (4-4-2)
Po nadstavbě následuje Play-off (1-8,2-7,3-6,4-5) na 3 vítězné utkání při střídání
pořadatelství. Tým na 9. místě končí a tým na 10. místě bude hrát baráž s vítězem
1.ligy. Poražení čtvrtfinalisté budou hrát systémem dva nejlépe umístěné týmy po
nadstavbě o konečné 5. místo na 2 vítězné utkání a dva nejhůř umístěné týmy po
nadstavbě o konečné 7. místo taky na 2 vítězné utkání. Taky poražení semifinalisté
budou hrát o konečné 3. místo na 2 vítězné utkání.
ČP-Ž:
AVOK-Ž by rád zlepšil povědomí o ČP a proto souhlasí s návrhem KP Brno, že týmy
EX-Ž se zapojí do 1.kola s podmínkou určité kompenzace od ČVS. Náš návrh je
10 000 – 20 000 Kč pro družstva EX-Ž podle vzdálenosti a příspěvek pro domácí
družstvo z nižší soutěže 5 000 Kč při dodržení marketingových pravidel ČP-Ž. Toto
1.kolo by se hrálo na jedno utkání u družstva z nižší soutěže.
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Do pavouka ČP-Ž by byli nasazeni finalisté z posledního ČP-Ž na pozice 1 a 8. Vše
ostatní pozice by se losovali za účasti TVCOM. Čtvrtfinále (2.kolo) se hraje na 2
utkání pohárovým způsobem jako letos a vítězové postupují do Final Four.
2. Termínová listina sezony 2018-2019
AVOK-Ž projednal návrh termínové listiny, kterou vypracoval Stanislav Mitáč a po
rozpravě ji s malou úpravou jednomyslně schválil. Tato termínová listina je přílohou
tohoto zápisu.
3. Návrh administrativního pracovníka AVOK-Ž
Po širší debatě AVOK-Ž dospěl k názoru, že administrativní pracovník AVOK-Ž by
měl být jasně k ruce předsedovi AVOK-Ž, který by ho měl úkolovat a kontrolovat plnění jeho povinností.
Jediný návrh na administrativního pracovníka přednesl jenom Richard Wiesner. Je
ním Ondřej Dryml a taky byl jednomyslně schválen.
4. Různé
R. Wiesner upozornil na problém překládání zápasů v EX-Ž a nastolil otázku, jestli EX-Ž řídí
STK nebo AVOK-Ž. Dále se rozvinula debata o poplatku za přesun utkání v EX-Ž a souhlasu
STK v případě souhlasu obou zainteresovaných klubů.
M. Matula vznesl dotaz proč kluby SCM musí dělat statistiku v EX-JKY, když kluby nemající
statut SCM nemusí a tím pádem je celková statistika nekompletní a tudíž málo vypovídající.
R. Wiesner ještě podal návrh na přidání středy jako hracího dne pro kluby, které by nechtěly
hrát ve čtvrtek. Tento návrh prošel.

(Hlasování: 6 – 3 – 0)

5. Usnesení:
001/11

AVOK-Ž ukládá předsedovi zpracovat zápis z 10. zasedání a rozposlat ho jednotlivým klubům ke korektuře, nebo schválení
odpovídá: předseda
T: do 13.2.2018

002/11

AVOK-Ž ukládá předsedovi poslat schválený zápis AVOK-Ž předsedovi ČVS,
generálnímu sekretáři ČVS a předsedovi STK
odpovídá: předseda
T: do 15.2.2018

003/11 AVOK-Ž ukládá předsedovi zaslat podklady pro sestavení sportovního kalendáře a podklady na přípravu rozpisu mistrovských soutěží předsedovi STK
odpovídá: předseda
T: do 15.2.2018
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004/11 AVOK-Ž ukládá předsedovi projednat s vedením ČVS finance týkající se našeho
návrhu ČP-Ž. Jedná se o příspěvek klubům EX-Ž, které budou hrát 1.kolo u 7
týmu 1-Ž a taky příspěvek pro tento tým při dodržení marketingových pravidel
ČP-Ž.
odpovídá: předseda
T: duben 2018
005/11

AVOK-Ž ukládá předsedovi probrat s vedením ČVS a STK změnu poplatků za
překládání zápasů EX-Ž při souhlasu obou stran při dodržení 10 denní lhůty
před utkáním.
odpovídá: předseda
T: do červen.2018

Příští zasedání: bude upřesněno později

V Prostějově 13. února 2018

Ing. Peter G o g a, v.r.
předseda AVOK-Ž
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