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

ROZPIS
kvalifikace o postup do Extraligy kadetů 2019/2020
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.

Pořadatel

Skupina A:
Skupina B:
Skupina C:

VK Karlovarsko
SK Prosek Praha
TJ Sokol Česká Třebová II

2.

Datum

13. - 14. dubna 2019

3.

Místo

Skupina A:
Skupina B:
Skupina C:

Sportovní hala TJ Ostrov, Studentská 1300, 363 01 Ostrov
Sportovní hala SK Prosek, Lovosická 559/32, 190 00 Praha
Tělocvična ZŠ, Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

Organizační pracovníci pořadatele:
Skupina A:
Milan Bican
MT: 728 701 469
E-mail: bican@vk-karlovarsko.cz
Skupina B:
Mgr. Ondřej Pastrňák
MT: 602 937 919
E-mail: opastrnak@seznam.cz
Skupina C:
Lubomír Vašina
MT: 605 415 868
E-mail: ams-lubomir.vasina@seznam.cz
4.

Účastníci
Skupina A
VK Karlovarsko
Volejbal Sokolov
SK Volejbal Klatovy
SK Dansport Praha
Kladno volejbal cz

5.

Skupina B
SK Prosek Praha
VK Sport Rychnov n. K.
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
VK TJ Lanškroun
xxx

Skupina C
TJ Sokol Česká Třebová II
VS Drásov
Happy Sport Opava
VAM Olomouc
xxx

Úhrada nákladů
a) ČVS uhradí pořadatelům náklady na sbor rozhodčích (mimo zapisovatele) na základě
vystavené faktury s přiloženými doklady snížené o vklady družstev.
b) Družstva startují na náklady svých oddílů a uhradí pořadateli vklad na částečnou úhradu
nákladů na sbor rozhodčích ve výši 1.000,- Kč (sk. A), resp. 800,- Kč (sk. B a C).
c) Pořadatel uhradí sboru rozhodčích odměny (pro soutěž EX-KTI) a cestovní náhrady dle
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Přílohy č. 6 Rozpisu mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2018/19 (dále jen
„Rozpis 2018/19“).
6.

Ubytování
Pořadatel je povinen zabezpečit ubytování na základě objednávky družstva, pro rozhodčí
bez předchozí objednávky. Družstva zašlou pořadateli objednávky na nocleh dle jejich dohody
(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“).
V kvalifikaci platí ustanovení Pravidel volejbalu o startu dvou liber a o složení družstva
14 hráčů + 5 funkcionářů. V případě, že družstvo má 13 nebo 14 hráčů, musí mít 2 libera.
V případě 12-ti hráčů, může mít až 2 libera. V zápisech, kde jsou kolonky jen pro 12 hráčů,
se libera zapisují jen do speciálních kolonek na libera !!!
V kvalifikaci se neuplatňují technické oddechové časy !!!
V zápise o utkání mohou být uvedeni pouze 3 „H“ hráči. Porušení tohoto ustanovení se při
startu hráčů v utkání postihuje hracími důsledky (čl. 27 odst. 1b) SŘV) dle čl. 27 odst. 4j) SŘV.
Oficiální míč:
GALA BV5591S
Hraje se jedním míčem bez podavačů. Míče pro rozcvičení a utkání poskytne pořadatel.

8.

Startují
Hráči narození 1. 1. 2001 a mladší.

9.

Podmínky účasti
a) Hráči a funkcionáři startují na platné průkazy členů ČVS.
b) Družstva předkládají soupisku 2018/19 s tím, že za družstva přeborníků krajů mohou
startovat pouze hráči, kteří byli doplněni na soupisku do 31. 1. 2019.
Všechna družstva musí mít svoji soupisku v příslušné základní soutěži uvedenou ve VISu !!
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 2018/19 (název
skupiny EX-KTI-KA, EX-KTI-KB a EX-KTI-KC), popř. jej zadat přímo do VIS.

10. Hrací systém a rozlosování
V každé skupině se hraje jednokolově systémem každý s každým na tři vítězné sety.
Následné utkání se hraje 30 min. po skončení předcházejícího utkání. Po odehraném utkání
má družstvo právo na 60 min. přestávku.
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Rozlosování je uvedeno ve VISu - EX-KTI-KA,KB,KC.
Skupina „A“:
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ex-kti&skupina=ex-kti-ka
Skupina „B“:
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ex-kti&skupina=ex-kti-kb
Skupina „C“:
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ex-kti&skupina=ex-kti-kc
Hodnocení výsledků
Provádí se dle čl. 28 SŘV.
11. Řízení turnaje
Kvalifikaci řídí STK ČVS. Veškerou korespondenci zasílejte na adresu vedoucího soutěže.
Vedoucí soutěže: Ing. Petr Kvarda
V Bezinkách 9, 326 00 Plzeň
MT: 603 398 862, 602 648 413

E-mail: kvarda@cvf.cz

Utkání řídí dva rozhodčí - viz delegace ve VISu. Kvalifikované zapisovatele zajistí pořadatel.
12. Námitky
Jejich podání se řídí čl. 29 a 32 SŘV a zasílají se doporučeně na adresu STK ČVS.
13. Zápisy o utkání
Pořizují se na předepsaném mezinárodním tiskopisu (česká verze) podle čl. 21 SŘV. Pořadatel
je povinen vložit nejbližší pracovní den po utkání fotokopie zápisů v odpovídající kvalitě přímo
do systému VIS (modul Soutěže) a zaslat je nejbližší pracovní den po utkání doporučeně
na adresu vedoucího soutěže podle bodu 11. tohoto Rozpisu.
14. Postupy a sestupy
Vítězná družstva jednotlivých skupin a nejlepší družstvo na 2. místě postoupí do Extraligy
kadetů 2019/2020. Pro srovnání družstev na 2. místech se družstvu ze skupiny A nebude
započítávat výsledek utkání s týmem, které skončí na 5. místě.
Ostatní družstva sestoupí do příslušných krajských přeborů 2019/2020.

Zásady tohoto Rozpisu byly schváleny Správní radou ČVS dne 18. července 2018.

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

