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

INFORMACE
k soutěžím ČVS dospělých a mládeže 2020/2021
1.

Materiály (přílohy) k „INFORMACI“
a) Podmínky účasti družstva v soutěži ČVS dospělých a mládeže 2020/2021 (souhlas s nimi
je vyžadován u přihlášky do soutěže v Podatelně)
b) Zásady Rozpisu mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2020/2021
c) Zásady Rozpisu Českého poháru mužů a žen 2020/2021 (jen pro družstva EX,1,2-M,Z)
d) Sportovní kalendář 2020/2021
e) Termínový kalendář 2020/2021 - bude zpracován až následně po vyjasnění hracích systémů všech
soutěží
f) Metodický pokyn VIS - Přihlášky do soutěží

2.

Mistrovské soutěže dospělých a mládeže 2020/2021 (článek A-5 Rozpisu)
a) Licenční poplatek družstva (LPD) do soutěže:
EX-M,Z
- 100.000,- Kč
1-M,Z
- 6.000,- Kč
2-M,Z a EX-J
- 3.000,- Kč
1-J a EX-K
- 1.500,- Kč
1-KKY
500,- Kč
Zájemce o účast v soutěži uhradí v termínu podání přihlášky LPD na účet č. 174 174 174 / 2010 s VS
dle metodického pokynu pro provedení platby ve VISu pomocí modulů Banka a Podatelna.
b) Přihlášky do soutěží (u dospělých společné s přihláškou do ČP)
Pokyny k přihláškám do soutěží zasíláme na všechna družstva dospělých a mládeže, která jsou
oprávněna přihlásit se do soutěží ČVS 2020/2021 a všem KVS.
- Řádný termín stanovený družstvům pro podání přihlášek do soutěží ČVS včetně zaplacení
LPD je do 15. května 2020 !
Rozhodné datum pro podání přihlášek je dáno vždy datem splnění veškerých náležitostí
přihlášky ve VISu.
- Náhradní termín podání přihlášek je stanoven do 22 května 2020 !
Při podání přihlášky nebo zaplacení LPD v náhradním termínu je účastník soutěže povinen
uhradit licenční poplatek družstva ve dvojnásobné výši podle odst. 2a).
- Pokud nebude přihláška podána s příslušnými úhradami ani v náhradním termínu, bude
soutěž doplněna na základě rozhodnutí STK ČVS.
c) Poplatky za převod soutěže - viz příloha č. 1 SŘV odst. A
EX-M
- 100.000,- Kč
EX-Z
- 50.000,- Kč
1-M,Z
- 10.000,- Kč
2-M,Z a EX-J
- 5.000,- Kč
EX-K, 1-J a 1-KKY
- 3.000,- Kč
Zájemce o účast v soutěži uhradí v termínu podání přihlášky poplatek za převod soutěže na účet č.
174 174 174 / 2010 dle metodického pokynu pro provedení platby ve VISu pomocí modulů Banka
a Podatelna.
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Upozorňujeme zájemce o účast v soutěži, že přihláška jejich družstva bude do mistrovské soutěže
přijata pouze za předpokladu, že:
- budou splněny veškeré stanovené náležitosti vč. úhrady LPD a dalších poplatků,
- jejich sportovní hala vyhovuje dané soutěži dle kategorizace hal (viz příloha č. 26 Rozpisu 2019/20).
Žádost o výjimku z rozměrů sportovních hal - tělocvičen bude v toleranci minimální volné zóny 2 m
podél postranních čar hřiště a volného hracího prostoru minimálně 6 m (týká se pouze 2-M, Z a 1JRI, JKY, KKY).

3.

Převody soutěží dle čl. 4 odst. 2d) SŘV (článek A-5 Rozpisu)
Platný postup při převodu soutěže (zvýšení LPD):
a) oprávněný účastník soutěže se do soutěže nepřihlásil a převod je proveden včetně podání
přihlášky
 v řádném termínu
……… LPD - základní
 v náhradním termínu
……… LPD - dvojnásobek
b) oprávněný účastník soutěže se do soutěže přihlásil a převod je proveden včetně podání nové
přihlášky
 v řádném termínu
……… LPD - základní
 v náhradním termínu
……… LPD - dvojnásobek
O podmínkách a možnosti převodu soutěže po náhradním termínu rozhodne STK ČVS. Jakýkoli převod
musí být odsouhlasen STK ČVS! LPD současně s převodem soutěže a podáním přihlášky uhradí nový
účastník soutěže. LPD zaplacený původním účastníkem propadá ve prospěch ČVS.

Upozornění:
1. Veškeré informace k soutěžím ČVS pro soutěžní období 2020/21 jsou zveřejněny na webu ČVS
http://www.cvf.cz/dokumenty/?oblast=03_Celost%C3%A1tn%C3%AD+sout%C4%9B%C5%BEe&pod
oblast=3-01_Sout%C4%9B%C5%BEe+%C5%99%C3%ADzen%C3%A9+STK+%C4%8CVS&rok=&text=
2. V zásadách rozpisů jsou důležité změny zvýrazněny červeně nebo je na ně jinak upozorněno.
3. Veškeré materiály vychází z „normální“ situace a není v nich tedy počítáno s nastalou situací. Hrací
systémy jednotlivých soutěží se mohou v návaznosti na přijatá opatření kvůli omezení šíření
coronaviru změnit dle počtu skutečně přihlášených družstev. Termínový kalendář tak bude
zpracován až následně.
4. V případě nezájmu 1. družstva v pořadí na postup do vyšší soutěže, může do vyšší soutěže podat
přihlášku další družstvo v pořadí dle ustanovení Rozpisu mistrovských soutěží dospělých a mládeže
pro soutěžní období 2019/2020 (až do 3. místa).
5. Postupy a sestupy ze soutěží v soutěžním období 2020/2021 budou upraveny tak, aby v soutěžním
období 2021/2022 byly všechny soutěže zpět v požadovaném formátu a počtu, jak byly schváleny
v Zásadách Rozpisu mistrovských soutěží dospělých a mládeže pro soutěžní období 2020/2021 na
jednání Správní rady ČVS dne 11. 3. 2020 (vznik 2-JKY,KKY bude však již od soutěžního období
2021/2022). Pro případ potřebného snížení počtu účastníků bude využito přímých sestupů (např.
při počtu 19 účastníků v EX-JRI by 16. - 19. družstvo sestoupilo přímo do 1-JRI a kvalifikaci by hrála
družstva na 14. a 15. místě, analogicky v ostatních soutěžích).
6. Rozpis 2020/2021 bude družstvům zaslán mailem a bude ke stažení na webu ČVS www.cvf.cz.
7. Důležité:
Všechny klubové akce, kterých se zúčastní zahraniční týmy (mimo oficiální akce CEV) na území České
republiky podléhají registraci na ČVS a s ohledem na charakter akce i poplatku CEV či FIVB. FIVB je
připravena přijmout nejtvrdší opatření ke všem subjektům, které se zúčastní akcí, které pořádají
subjekty neautorizované FIVB a rovněž v případech, kdy se autorizovaných akcí zúčastní byť jen jedno
družstvo, které vyvíjí činnost mimo FIVB. Doporučujeme proto všem klubům, aby si před aktivní
účastí na těchto akcích vždy prověřily skutečný stav jak u jednotlivých týmů tak organizátorů. Pro
případné řešení konkrétních případů kontaktujte Ing. Ira - iro@cvf.cz
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8. Podáním přihlášky souhlasí oddíl se všemi podmínkami stanovenými ČVS pro účast v soutěžích ČVS
2020/21
http://www.cvf.cz/dokumenty/download/03_Celostátní%20soutěže/301_Soutěže%20řízené%20STK%20ČVS/2020-2021_01_Podminky_ucasti_2020-21.pdf

V Praze dne 30. dubna 2020

Mgr. Marek Pakosta v.r.
předseda ČVS

Rozdělovník:

Ing. Petr Kvarda v.r.
předseda STK ČVS

Ing. Milan Labašta v.r.
generální sekretář ČVS

- družstva republikových soutěží ČVS
- krajské volejbalové svazy

Informace k soutěžím ČVS dospělých a mládeže 2020/2021

Strana 3

