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

ROZPIS
Mistrovství České republiky žáků 2019
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.

Pořadatel:

2.

Datum:

3.

Místo:
1. část:
skupina A:
skupina B:
skupina C:
skupina D:

1. část

skupina A:
skupina B:
skupina C:
skupina D:

VK České Budějovice
Volleyball Nymburk
TJ Svitavy
Kladno volejbal cz

2. část:

TJ Slavia Hradec Králové

1. část:
27. - 28. 04. 2019
2. část:
10. - 12. 05. 2019
M-ČR (2. část) bude zahájeno nástupem všech družstev v pátek 10:00 hod. a zakončeno
v neděli po posledním utkání opět společným nástupem družstev k vyhlášení „Mistra ČR“
a celkového pořadí družstev.

Sportovní hala ZŠ, O. Nedbala 30, 370 05 České Budějovice (2 hřiště)
Zimní stadion, U Stadionu 12, 288 02 Nymburk (2 hřiště)
Sportovní hala Na Střelnici, Pražská 2, 568 02 Svitavy (3 hřiště)
Sportovní hala, Sportovců 817, 272 01 Kladno (3 hřiště)

Organizační pracovníci pořadatele:
skupina A:
Nikola Schwachová
MT: 774 879 786
E-mail: schwachova.nikola@seznam.cz
skupina B:

Jindřich Licek
MT: 739 549 123

E-mail: jindrich.licek@volleyball.cz

skupina C:

Ing. Marek Meluzín
MT: 737 272 407
E-mail: marek.meluzin@westrock.com

skupina D:

Vladimír Bednář
MT: 770 187 001

2. část:
skupina A - D:

E-mail: bednar@cvf.cz, bedna5@volny.cz

Sp. hala TJ Slavia, tř. Víta Nejedlého 1216, 500 03 Hradec Králové (4 hřiště)
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Organizační pracovník pořadatele:
Jakub Lejsek, tř. Víta Nejedlého 1216, 500 03 Hradec Králové
MT: 732 857 154
E-mail: lejsek@cvf.cz
4.

Vedoucí činovníci:
1. část: Soutěž 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
2. část: Soutěž řídí podle čl. 26 odst. 3) SŘV Soutěžní komise ve složení:
Technický delegát:
Hlavní rozhodčí:
Zástupce pořadatele:
Zástupce SR ČVS:

5.

xxx
xxx
xxx
bude doplněno

Účastníci:
1. část
Družstva z 1. a 2. míst krajských přeborů a družstva na 5. - 8. místě z ČP (celkem 32 družstev).
Je-li postupující družstvo z ČP žáků současně postupujícím z krajského přeboru, postoupí
do M-ČR za příslušný kraj další nejlépe umístěné družstvo v pořadí příslušného krajského
přeboru.
Skupina A

Skupina B

VK České Budějovice
SK Kometa Praha
VSK Český Krumlov
TJ Spartak Velké Meziříčí
VK Lvi Praha
VK Karlovarsko
xxx

SK Prosek Praha
Volleyball Nymburk
TJ Slavia Hradec Králové
TJ Slavia Liberec
VK TJ Lanškroun
SK Volejbal Ústí n. Labem
VK Kralovice

Skupina C
VK Ostrava
Blue Volley Ostrava
VK Sport Rychnov n. K.
TJ Svitavy
Happy Sport Opava
VSC Zlín
xxx

Skupina D
Kladno volejbal cz
SK Volejbal Brno
VK Odolena Voda
VAM Olomouc
VK Jirkov
VK Dukla Liberec
xxx

2. část
Družstva na 1. - 3. místech ve skupinách 1. části a družstva na 1. - 4. místě z ČP (celkem
16 družstev).
6.

Ubytování a stravování:
1. část
Zajistí pořadatel družstvům pro maximální počet 12+2 osoby na základě jejich objednávky,
pro sbor rozhodčích bez předchozí objednávky.
2. část
Viz 1. část, navíc ubytování a stravování pro technického delegáta, hlavního rozhodčího
a zástupce SR ČVS bez předchozí objednávky.
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7.

Úhrada nákladů:
a) ČVS:
1. část
 uhradí pořadatelům náklady na sbor rozhodčích na základě vystavené faktury
s přiloženými doklady,
2. část
 uhradí pořadateli na základě faktury vystavené dle pokynu ČVS přímé náklady
na uspořádání a na úhradu technického zabezpečení turnaje dle odst. b) ve výši
80.000,- Kč.
b) Pořadatel:
1. část
 uhradí na své náklady technické zabezpečení turnaje,
 uhradí rozhodčím cestovní náhrady a odměny za řízení utkání dle Přílohy č. 6 Rozpisu
mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2018/19:
Odměny:
Rozhodčí
Hlavní rozhodčí a technický delegát
140,- Kč / utkání
1.000,- Kč / den
Cestovní náhrady
Jízdní výdaje:
- základní náhrada za km jízdy
4,10 Kč
- základní náhrada za km jízdy při použití vozidla 2 osobami
4,60 Kč
- základní náhrada za km jízdy při použití vozidla 3 a více osobami
5,10 Kč
- náhrada za místní hromadnou dopravu bez doložení dokladů
65,- Kč
Rozhodčí jsou povinni využívat společného užití jednoho vozidla, jestliže jejich místo
bydliště je jednak ve vzájemné blízkosti nebo v tzv. nácestném směru
Stravné:
 Stravné nenáleží rozhodčím a funkcionářům v místě bydliště.
 Stravné se poskytuje za dobu strávenou na akci ČVS vč. doby strávené na cestě.
 Doba trvání akce: do 5 hodin náhrada nepřísluší
82,- Kč, trvá-li cesta 5 až 12 hodin
124,- Kč, trvá-li cesta déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin
195,- Kč, trvá-li cesta déle než 18 hodin
2. část
 zajistí na své náklady ubytování (2 noci) technickému delegátovi a sboru rozhodčích
a technické zabezpečení turnaje,
 uhradí technickému delegátovi a sboru rozhodčích odměny za řízení utkání/výkon
funkce a cestovní náhrady - viz 1. část.
c)

Družstva:
 v obou částech startují družstva na náklady svých oddílů.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
8.

Předpis:
Hraje se podle platných sportovně-technických předpisů - čl. 3 Soutěžního řádu volejbalu (dále
jen „SŘV“).
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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 utkání poskytne pořadatel.
Výjimky z Pravidel volejbalu:
 Start libera není povolen.
 Výška sítě je 230 cm.
 Čísla na dresech v rozsahu 1 - 99.
9.

Startují:
Hráči narození 1. 1. 2004 a mladší.

10. Podmínky účasti:
a) Hráči a funkcionáři startují na platné průkazy členů ČVS.
b) Družstva předkládají soupisku 2018/2019 s tím, že startovat mohou pouze hráči:
 zaregistrovaní za oddíl do 31. 1. 2019,
 kterým bylo povoleno hostování před 1. 2. 2019,
 kterým bylo zrušeno hostování, ale původní registrace za mateřský oddíl byla
provedena do 31. 1. 2019.
Protože VIS neumožní sestavení a vytištění soupisky dvakrát v jednom soutěžním období,
mohou oddíly předložit soupisky z VISu i více družstev (např. A a B), příp. mohou
vyhotovit soupisku s náležitostmi podle čl. 7 SŘV pouze v písemné podobě. Toto se týká
pouze oddílů, které mají v M-ČR jen jedno družstvo. Pro oddíly, kterým v M-ČR startují
dvě družstva platí, že předkládají soupisku z VISu z KP a je platná pro obě části M-ČR.
Družstva postupující z ČP předkládají soupisku z ČP při splnění výše uvedených podmínek
startu hráčů a hráček.
Start „H“ hráčů - pokud mateřské družstvo hráče i družstvo, ve kterém hráč hostuje,
startují/startovaly v MČR 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.
c) Všechny náležitosti předloží družstvo ke kontrole rozhodčím/hlavnímu rozhodčímu.
d) Družstva musí mít pro rozcvičení vlastní míče.
11. Hodnocení a hrací systém:
Hrací systém:
1. část
 4 skupiny po 8 družstvech, jednorázové turnaje každý s každým
2. část
 1. kolo - ve čtyřech skupinách (A, B, C, D) po čtyřech družstvech každý s každým
 2. kolo (1-3)
- ve dvou skupinách (E, F) po 6 družstvech každý s každým
(4)
- v jedné skupině (G) o čtyřech družstvech každý s každým
 3. kolo (1-12)
- play-off na jedno utkání o konečné umístění
(1-4)
- 1E - 2F, 2E - 1F
(1-2, 3-4)
- V(1E - 2F) - V(2E - 1F), P(1E - 2F) - P(2E - 1F)
(5-8)
- 3E - 4F, 4E - 3F
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(5-6, 7-8)
- V(3E - 4F) - V(4E - 3F), P(3E - 4F) - P(4E - 3F)
(9-12)
- 5E - 6F, 6E - 5F
(9-10, 11-12) - V(5E - 6F) - V(6E - 5F), P(5E - 6F) - P(6E - 5F)
Hodnocení:
Hraje se na dva vítězné sety, dále dle SŘV čl. 28. Za jeden kontumační výsledek bude družstvo
ze soutěže vyloučeno.
Ve 2. části 2. kolo (1-3) se družstvům započítávají výsledky utkání ze skupin v 1. kole.
12. Rozlosování a časový rozvrh:
1. část
Rozlosování je uvedeno ve VIS (Mistrovství ČR žactva - 2019 - Mistrovství žáků - MCR-ZCI
skupiny A-D). Družstva, která hrají utkání bezprostředně po sobě, mají právo na přestávku
30 min. po skončení svého předchozího utkání.
Skupina A:
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=mcr-zci&skupina=mcr-zci-a
Skupina B:
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=mcr-zci&skupina=mcr-zci-b
Skupina C:
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=mcr-zci&skupina=mcr-zci-c
Skupina D:
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=mcr-zci&skupina=mcr-zci-d
2. část
Rozlosování je uvedeno ve VIS (Mistrovství ČR žactva - 2019 - Mistrovství žáků - MCR-ZCI
skupiny FA-FG a FI).
Nasazení do základních skupin (A-D) je limitováno příslušností ke kraji, tzn. v jedné skupině
nemohou být družstva z jednoho kraje, pokud je to možné.
Do sk. A bude nasazen vítěz ČP, do sk. B 2. z ČP, do sk. C 3. z ČP a do sk. D 4. z ČP.
Do skupiny E postupují družstva ze základních skupin A a C.
Do skupiny F postupují družstva ze základních skupin B a D.
V případě časového posunu určí začátek utkání technický delegát.
13. Rozhodčí:
Delegace rozhodčích je zveřejněna ve VISu. V 2. části deleguje rozhodčí na jednotlivá utkání
hlavní rozhodčí.
Utkání řídí jeden rozhodčí, semifinále, finále a utkání o 3. místo řídí dva rozhodčí.
Kvalifikované zapisovatele zabezpečí pořadatel.
14. Námitky:
Jejich podání se řídí čl. 29 a 32 SŘV, v 1. části se zasílají doporučeně na adresu STK ČVS
a ve 2. části se předávají předsedovi soutěžní komise - technickému delegátovi.
15. 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 turnaji doporučeně
na adresu vedoucího soutěže podle bodu 4. tohoto Rozpisu. Pro 1. část lze použít
tzv. „zkrácený“ zápis o utkání (A4).
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16. Postupy:
1. část
 družstva, která se umístí na 1. - 3. místech ve skupinách postupují do 2. části M-ČR
2. část
 1. kolo - družstva na 1. - 3. místech ve skupinách postupují do 2. kola (1-12)
- družstva na 4. místech ve skupinách postupují do 2. kola (13-16)
 2. kolo - družstva na 1. - 2. místech ve skupinách (1-12) postupují do finále
o 1. - 4. místo, vítězové o 1. - 2. místo, poražení o 3. - 4. místo
- družstva na 3. - 4. místech ve skupinách (1-12) postupují do finále
o 5. - 8. místo, vítězové o 5. - 6. místo, poražení o 7. - 8. místo
- družstva na 5. - 6. místech ve skupinách (1-12) postupují do finále
o 9. - 12. místo, vítězové o 9. - 10. místo, poražení o 11. - 12. místo
17. Tituly a ceny:
2. část
Družstvo, které se umístí na 1. místě, získává titul „Mistr ČR v kategorii žáků pro rok 2019“
a diplom. Členové vítězného družstva obdrží medaile. Družstva v pořadí na 2. - 3. místě obdrží
diplomy a členové těchto družstev medaile. Ostatní družstva obdrží diplomy.
18. Mistr ČR 2018:
VK Dukla Liberec

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

Mgr. Marek Pakosta
předseda ČVS

Ing. Petr Kvarda
předseda STK ČVS

Ing. Milan Labašta
generální sekretář ČVS

Rozdělovník:
- přihlášená družstva
- technický delegát, hlavní rozhodčí a rozhodčí podle bodu 4) a 13) Rozpisu
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