
 

 

Zápis ze 13. zasedání AVOK Ž 

St 27. února 2019, 11:00 – Městská sportovní hala Vodova, Brno 

Přítomni: Ing. Peter Goga, Jan Drešl, Martin Gerža, Radim Vlček, Richard Wiesner, Mgr. Miloš Matula, Mgr. Jiří 

Teplý, Jiří Zaoral, Libor Gálík, Mgr. Vladimír Pirunčík 

Hosté: Ing. Lukáš Kozáček 

 

1) Úvod 11:15 

Předseda AVOK Ž přivítal všechny přítomné a poděkoval za příjezd na plánované zasedání. Informoval, že 

z důvodu pozdějších připomínek a možnosti kontroly zápisu bude ze zasedání pořizován zvukový záznam. 

2) Změna systému soutěže EX-Ž 

2.1. P. Goga navrhuje hlasovat pro změnu současného systému EX-Ž pro nadcházející sezónu 2019/20: 

Pro – 7, Proti – 3, Zdrželo se – 0. 

Návrh byl přijat. 

 

Po diskusi nad novým možným systémem soutěže navrhuje P. Goga hlasovat o následujících dílčích bodech: 

 

2.2. Základní část se bude hrát tříkolově (dle Bergerových tabulek), ruší se nadstavbová část, tým na 9. místě 

po základní části končí, tým na 10. místě jde do baráže.  

Pro – 8, Proti – 1, Zdržel se – 1. 

Návrh byl přijat. 

 

2.3. Do play off se kvalifikují týmy dle umístění po základní části: 1-8, 2-7, 3-6 a 4-5. Hrát se bude na tři vítězná 

utkání (doma – venku – doma – venku – doma). 

Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 1. 

Návrh byl přijat. 

 

2.4. Utkání o 3. místo se bude hrát na dvě vítězná utkání (doma – venku – doma). 

Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 1. 

Návrh byl přijat. 

 

2.5. Utkání o 5. a 7. místo se nebude dohrávat. Konečné umístění při vypadnutí v play off bude na základě 

umístění v základní části. 

Pro – 7, Proti – 0, Zdrželi se – 3. 

Návrh byl přijat. 



 

 

3) Změny systému soutěže ČP Ž: 

Na základě diskuse a možnostech uspořádání Českého poháru, navrhuje předseda AVOK Ž hlasovat o dvou 

možných variantách: 

 

3.1. Varianta A: 

Bylo by uspořádáno pohárové Superfinále M i Ž, v případě zájmu svazu by bylo nutné vyspecifikovat podmínky: 

první utkání muži, pak ženy, ČVS hradí náklady a Superfinále bude mít standard mezinárodní volejbalové akce 

CEV. – podmínky (muži  ženy  ČVS hradí náklady – pohárový režim). 

Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0. 

Návrh byl přijat.  

 

3.2. Varianta B: 

Zachování stávajícího formátu Final Four. Utkání o třetí místo dohrávat, při změně prize money za 3. a 4. místo 

(nyní poražení semifinalisté získávají stejnou sumu), přesné rozdělení bude upřesněno. 

Pro – 7, Proti – 1, Zdržel se – 2. 

Návrh byl přijat. 

 

3.3. Změna v systému nasazování do pavouka ČP-Ž (dle písemného návrhu VK KP).  

• 8 nejlepších družstev předchozího ročníku EX-Z nasazeno do osmifinále, 9. a 10. už do 1/16 

• na kraje pavouka 1/8 nasadit pouze finalisty předchozího ČP-Z, ostatní pozice losovat 

PRO – 7, Proti – 1 (FM), Zdržel -2 (PVK, PŘE). 

Návrh byl přijat. 

 

4) Různé 

 

4.1.  AVOK Ž doporučuje účast čelních představitelů ČVS na závěrečném medailovém ceremoniálu FF ČP Ž.  

4.2.  AVOK Ž žádá SR ČVS o vyřešení kompenzací vzniklých vícenákladů (dřívější úhrada výchovného) 

v souvislosti se změnou věkových kategorií dívek. 

4.3.  AVOK Ž žádá o sdělení informace od jednatele ČVS s.r.o., v jakém termínu budou uhrazeny vystavené 

faktury klubů plynoucí ze smluv o společném postupu v soutěžním ročníku 2018/19. 

 

5) Závěr  

 

Zapsal: Ing. Lukáš Kozáček 

Schválil: Ing. Peter Goga 


