Český volejbalový svaz
Sportovně technická komise
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6, stk@cvf.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPIS
kvalifikace o postup do 1. ligy mužů 2018/2019
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.

Pořadatel

Družstvo uvedené na prvním místě v rozlosování.

2.

Datum - hrací termíny

3.

Účastníci

- 04

- 07 08 14 15 21 22

Kvalifikace o 1-M
TJ Spartak Velké Meziříčí (1-M)
xxx (2-M-B)
VK Příbram „B“ (2-M-A)
TJ Sokol Bučovice (2-M-C)
Hřiště zúčastněných družstev a jejich organizační pracovníci jsou uvedeni ve VIS.
4.

Úhrada nákladů
a) Družstva startují na náklady svých oddílů.
b) Náležitosti rozhodčích (pro soutěž 1-M) dle Přílohy č. 6 Rozpisu mistrovských soutěží ČVS
dospělých a mládeže 2017/18 (dále jen „Rozpis 2017/18“).

5.

Řízení kvalifikace
Kvalifikaci řídí STK ČVS. Veškerou korespondenci zasílejte na adresu vedoucího soutěže.
Vedoucí soutěže:

6.

Ing. Ivan Iro - viz čl. 1 Rozpisu 2017/18

Ubytování
Pořadatel je povinen zabezpečit ubytování na základě objednávek jednotlivých družstev
(pro urychlení telefonicky nebo e-mailem).

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
7.

Předpis
Hraje se podle platných sportovně-technických předpisů - čl. 3 Soutěžního řádu volejbalu (dále
jen „SŘV“).
Hraje se s použitím tří míčů s podavači dle Rozpisu 2017/18 (viz soutěž 1-M). Míče pro
rozcvičení a utkání poskytne pořadatel.

-1-

8.

Startují
Hráči bez omezení věku.

9.

Podmínky účasti
a) Hráči a funkcionáři startují na platné průkazy členů ČVS.
b) Družstva předkládají soupisku 2017/18.
Start „H“ hráčů - pokud mateřské družstvo hráče i družstvo, ve kterém hráč hostuje, startují
v kvalifikaci a hráč je na soupisce mateřského družstva, pak platí ustanovení čl. 10, odst.
1.1.b SŘV, tj. hráč nemůže nastoupit za družstvo, ve kterém hostuje.
Start „S“ hráčů jednoho oddílu - startují-li obě družstva v kvalifikaci, mohou „S“ hráči
startovat pouze za jedno družstvo. Start za druhé družstvo se považuje za neoprávněný
s hracími a disciplinárními důsledky.
c) Pořadatel je povinen hlásit výsledek utkání pomocí SMS dle Rozpisu 2017/18 (název
skupiny 1-M-K), popř. jej zadat přímo do VIS.

10. Hrací systém a rozlosování
Hraje se dvoukolově každý s každým.
Začátky utkání: 17 hod. (tolerance 15-18 hod.)
Příp. změny termínů, resp. začátků utkání mimo povolenou toleranci je třeba řešit urychleně
dle čl. 3 Rozpisu 2017/18 prostřednictvím modulu Podatelna ve VIS (skupina 1-M-K).
Rozlosování je uvedeno ve VIS - záložka 1-M-K.
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=1-m&skupina=1-m-k
Hodnocení výsledků:
Provádí se podle čl. 28 SŘV.
11. Námitky
Jejich podání se řídí čl. 29 a 32 SŘV a zasílají se doporučeně na adresu STK ČVS.
12. Zápisy o utkání
Pořizují se na předepsaném mezinárodním tiskopisu (česká verze) podle čl. 21 SŘV a zasílají
se nejbližší pracovní den po utkání doporučeně na adresu vedoucího soutěže podle bodu
5. tohoto Rozpisu.
13. Postupy a sestupy
Družstva na 1. a 2. místě postupují do 1. ligy mužů 2018/2019.
Družstva na 3. a 4. místě sestupují do 2. ligy mužů 2018/2019.
Zásady tohoto Rozpisu byly schváleny Správní radou ČVS dne 19. července 2017.
Mgr. Marek Pakosta
předseda ČVS

Ing. Petr Kvarda
předseda STK ČVS

Rozdělovník:
- přihlášená družstva
- delegovaní rozhodčí
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Ing. Milan Labašta
generální sekretář ČVS

