
 Mistrovství České republiky superseniorek 2016 
 

 

Rozpis soutěže 
 

A. Všeobecná ustanovení 
  

1. Vyhlašovatel soutěže: 
Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2, PS40, 160 00 Praha 6 , tel: 257 215 269, 
e-mail: cvf@cvf.cz, web - www.cvf.cz (dále jen ČVS),  

  
2. Organizační zajištění:  

2.1 Řízení soutěží 
Soutěž je řízena Komisí společenského významu  volejbalu ČVS (dále jen KSVV) 
 
2.2 Pořadatelé soutěže: 
V základní části : Volejbalový oddíl /klub/ pověřený Krajským volejbalovým 
                               svazem /KVS/ 
Ve finálové části: Volejbalový oddíl /klub/ pověřený Komisí společenského 
                               významu volejbalu ČVS /KSVV/. 

 
Výběr pořadatelů ve II. kole soutěže podléhá schválení ČVS. 
 
2.3 Garant soutěže: 
Ing. Dagmar Bártová, členka KSVV  

  
3. Přihlášky: 

Zaslat na adresu pořadatele do termínu stanoveného pořadatelem soutěže. 
Přihláška a její vzor je přílohou č. 1 tohoto rozpisu.  
Přihláška musí obsahovat: 

- soupisku družstva 
- jméno, adresu a telefon vedoucího družstva (trenéra).  

  
4. Finanční náležitosti: 

 
4.1 Soutěžní poplatek. – nebude vybírán. 
 
4.2 Turnajový poplatek – Poplatek v jednotlivých částech soutěže. Tento poplatek je 
ve prospěch pořadatele jednotlivých částí. Jeho výše a forma úhrady je stanovena tímto 
rozpisem soutěže v části B tohoto rozpisu.  

  
5. Náklady družstev: 

Družstva startují na vlastní náklady. 
  

6. Náklady pořadatele soutěže: 
Pořadatel pořádá jednotlivé části soutěže na vlastní náklady. Mimo jiné je povinen 
uhradit náklady spojené s pronájmem sportovišť, náklady rozhodčích dle ustanovení 
odst. 4.2 části B tohoto rozpisu.  

  
7. Ubytování a stravování: 



U vícedenních turnajů je pořadatel povinen možnost ubytování družstvům, za 
předpokladu že o to bude požádán. 
Pořadatel jednotlivých hracích částí je povinen zabezpečit možnost občerstvení pro 
účastníky soutěže.  
Náklady na ubytování a stravování jsou hrazeny účastníky soutěže. 

  
8. Zdravotní služba: 

Pořadatel musí seznámit účastníky soutěže, jakým způsobem je zajištěná zdravotní 
služba. 

  
 B. Technická ustanovení 
  

1. Předpisy: 
Tato soutěž se obecně řídí dle ustanovení STD ČVS (SŘV, PV) a tímto „Rozpisem“.  

  
2. Formát soutěže: 

Základní část – startují družstva VO /VK/, nikoliv výběry okresů, měst či krajů, na 
základě přihlášek zaslaných KVS  ČVS do stanoveného termínu. 
Při menším počtu družstev v některém z krajů, je možno se dohodnout o společném 
uspořádání I. kola s jiným krajem. V takovém případě kraj, který nebude I. kolo pořádat 
upozorní oddíly, do kdy mají pořádajícímu kraji své přihlášky poslat.  
Termín pro konání základní části: Základní části musí být sehrány do 10.9.2016. 
Finálová část - startují: 
a/ vítězná družstva krajů /družstvo Prahy/ 
b/ při společném turnaji více krajů v I. kole, pak nejen vítěz společného turnaje, 
    ale i nejlépe se umístivší družstvo kraje zúčastněného 
c/ vítěz minulého ročníku (tím není dotčeno právo postupu vítěze  kraje z I. kola – 
v případě vítězství loňského vítěze, postupuje rovněž i družstvo umístěné na druhém 
místě)  
d/ družstvo pořádajícího oddílu. 
KSVV ČVS si vyhrazuje právo zařadit, po souhlasu pořadatele do II. kola případně 
další družstvo /a/ z kraje s největším počtem účastníků v I. kole.    
Termín konání finálové části: 15.10. – 16.10.2016 v Jindřichově Hradci – 
pořadatel Sportovní klub OK J. Hradec. 

  
 2.1 Hrací formát: 

 
Všechna utkání se hrají na dva vítězné sety. 
Bodování je totožné s bodováním v mistrovských soutěžích ČVS. 
Při rovnosti bodů se postupuje v souladu s ustanoveními v mistrovských soutěžích 
ČVS. 

  
3. Družstva: 

 
 3.1 Družstva 

 
Startují hráčky, které v r. 2016 dosáhnou věku 50 let. Každé družstvo může mít na hřišti 
maximálně dvě hráčky ve věku 45 let až 49 let; tyto hráčky musí být označeny barevnou 
pásku na svém dresu. V zápise o utkání budou označeny písmenem „M“.  
 
 
3.2 Název družstva 



 
Název družstva nelze měnit v průběhu soutěže. 
Název družstva musí být uveden v přihlášce družstva do soutěže a na soupisce družstva. 
 
3.3 Soupiska družstva 
 
Každé družstvo startuje na platnou soupisku, kterou nelze jakkoliv v průběhu soutěže 
měnit či doplňovat. 
Soupiska musí být odeslána „garantovi soutěže“ jako součást přihlášky družstva do 
soutěže, „garant soutěže“ tuto soupisku potvrdí a odešle zpět vedoucímu družstva. 
Soupisku družstva musí mít každé družstvo k dispozici při jednotlivých utkáních resp. 
Turnajích a předkládají je při kontrole účastníků daného turnaje. 
Ověření soupisky a kontrola jednotlivých hráčů a jejich oprávněnost startu pro daný 
turnaj se provádí na základě průkazů totožnosti. 
 
3.3.1 Náležitosti soupisky 
 

- název družstva 
- jmenný seznam hráčů s uvedením osobních údajů (datum narození) 
- jméno a příjmení vedoucího družstva 

 
3.4 Úbor družstva 
 
Každé družstvo musí mít jednotný úbor v souladu s ustanovením Pravidel volejbalu 
(dále jen „PV“). Dres „libera“ musí být barevně odlišný od barvy dresů ostatních členů 
družstva. 
Všechny dresy musí být očíslovány v souladu s ustanovením PV. 

  
4. Rozhodčí 

  
Všechna utkání jsou řízena jedním rozhodčím. 
Garant soutěže má právo definovat pro jednotlivé části soutěže tzv. „hlavního 
rozhodčího“, který řídí delegaci rozhodčích pro jednotlivá utkání daného turnaje. 
Pořadatel, po dohodě s garantem soutěže, má právo (finálová utkání) rozhodnout o 
řízení utkání dvěma rozhodčími. 
 
4.1 Delegace rozhodčích 
 
Delegace rozhodčích provádí: 

a) pro základní část KR KVS ČVS daného regionu po dohodě s garantem soutěže 
a pořadatelem turnaje, 

b) pro finálovou část – KR ČVS po dohodě s garantem soutěže; KR ČVS má právo 
po dohodě s garantem soutěže, předat právo a odpovědnost za delegaci na KR 
příslušného KVS. 

Pořadatelé jednotlivých nemají právo provádět delegace rozhodčích v rozporu 
s ustanovením 4.1 části B tohoto rozpisu. 
 
4.2 Náležitosti rozhodčích 
 
Náležitosti rozhodčích jsou: 

- náhrada cestovních nákladů 
- odměna za výkon 



- stravné. 
Výše cestovních náhrad se řídí předpisy ČVS resp. KVS. 
Náležitosti rozhodčích pro jednotlivé části soutěže mohou být stanoveny paušální 
částkou za jedno utkání (dále jen paušál). 
Při použití „paušálu“ nepřináleží rozhodčímu jakékoliv další náhrady související 
s cestou a stravováním. 
Výše „paušálu“ se stanovuje na základě dohody mezi garantem, pořadatelem a KR ČVS 
resp. KR KVS. 
V případě, že nebude sjednán „paušál“ budou náležitosti rozhodčích vypláceny takto: 

a) základní část: 
- cestovní náhrady dle předpisů KVS daného regionu, 
- odměna v max. výši 200,- Kč za 1. utkání a za každé další ve výši 100,- Kč, 
b) finálová část: 
- cestovní náhrady dle předpisů ČVS, 
- odměna v max. výši 250,- Kč za 1. utkání a za každé další ve výši 150,- Kč, 
c) hlavní rozhodčí: 
- cestovní náhrady dle předpisů ČVS resp. KVS, 
- odměna ve výši 800,- Kč/den. 

Garant soutěže může sjednat odlišné výše náležitostí pouze po dohodě s příslušnými 
KR ČVS nebo KVS. 

  
5. Turnajová komise (dále jen TK) 

 
TK je zřízena pro účely rozhodování o případných „námitkách“ v souladu 
s ustanovením odst. 9 části B tohoto předpisů a kontumacích z důvodu nepřítomného 
družstva nebo dostavení družstva k utkání po uplynutí čekací doby v souladu s odst. 8 
části B tohoto předpisu. 
Komise rozhoduje hlasováním prostou většinou. Pokud je jednání vyloučen zástupce 
družstev dle 5.1 části B, rozhodnutí musí být jednomyslné. 
 
5.1 Složení TK 
 
Komise musí mít tři členy: 

- zástupce pořadatele, 
- hlavní rozhodčí (pokud není určen tak vždy ten rozhodčí, který byl pro dané 

utkání delegován), 
- zástupce družstev (určen losem před zahájením turnaje z vedoucích 

jednotlivých družstev); pokud se projednávání týká jeho družstva musí být 
z jednání vyloučen.  

  
6. Výše turnajových poplatků 

 
Stanovuje se max. výše poplatků pro jednotlivé turnaje takto: 

a) základní část – až do výše 800,- Kč, 
b) finále – až do výše 1.000,- Kč. 

 
Rozhodnutí o výši pro dané turnaje jednotlivých částí soutěže je plně v kompetenci 
garanta soutěže po dohodě s pořadateli jednotlivých turnajů. 
Výše poplatků musí být známa s vyhlášením termínů a pořadatelů pro jednotlivé části 
soutěže. 

7. Míče 
 



Všechna utkání soutěže mohou být odehrána pouze míči schválenými pro soutěže ČVS, 
jejich specifikace je: 
GALA BV5591S, BV5581S, BV5091S, BV5011S 
MOLTEN V5M5000 

  
8. Čekací doba 

 
Stanovuje se čekací doba v délce trvání 5 minut od okamžiku vyhlášení utkání 
pořadatelem turnaje. Nedodržení tohoto ustanovení může mít za následky kontumace 
utkání. O uplatnění kontumace rozhodne „turnajová komise“ (tři členové: pořadatel, 
hlavní rozhodčí a zástupce družstev). Rozhodnutí o kontumaci musí být provedeno 
okamžitě a rozhodnutí je konečné.  

  
9. Námitky 

 
Námitka (dle SŘV) musí být podána hlavnímu rozhodčímu (pokud není nominován pro 
daný turnaj hlavní rozhodčí, tak rozhodčímu daného utkání) do 15 minut po skončení 
utkání s vkladem 300,- Kč. O námitce rozhodne turnajová komise. V případě, že bude 
námitka zamítnuta jako neoprávněná, vklad propadne ve prospěch pořadatele turnaje. 
V případě, že bude námitce vyhověno, bude vklad vrácen družstvu. 

  
10. Titul a ceny 

 
Vítěz soutěže obdrží: 

a) základní část: 
- titul: Mistr kraje 
- diplom – věnuje KVS  
b) finálová část:    
- titul: Mistr České republiky 
- diplom – věnuje ČVS 
- pohár – věnuje ČVS 
- medaile – věnuje ČVS 
- věcné ceny od pořadatele soutěže. 

 
Družstva, která skončí ve finálové části na 2. a 3. místě  obdrží diplomy a medaile, které 
věnuje ČVS, a věcné ceny od pořadatele turnaje. 

  
 C. Závěrečná ustanovení 

 
Tento rozpis byl schválen SR ČVS dne: 09.12.2015 

 
 
 
………………………………..                                                 ……………………………….. 
PaedDr. Zdeněk Haník, Ph.D                                                              Ing. Ivan Iro 
             předseda ČVS                                                                    generální sekretář ČVS 


