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OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ 
U Sportovní haly 2, 779 00 Olomouc   
MT: +420 777 311 108; +420 776 822 216; E-mail: zatloukal@cvf.cz; olkvs@cvf.cz 
Komise společenského významu OL KVS 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

  
 

VYDÁVÁ 
 

 
 

  
FFiinnáállee 

XXXX..  mmiissttrroovvssttvvíí  ČČRR  
 

SENIOREK VE VOLEJBALU 
PRO ROK 2016 

 
 
 

OLOMOUC 
18. – 19. června 2016 
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A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:  
 
1. Řízení soutěže: 
 

 Soutěž finále XX. ročníku mistrovství ČR seniorek vyhlašuje správní rada Českého 
volejbalového svazu (dále jen „ČVS“) a soutěž řídí Komise společenského významu 
ČVS (dále jen „KSV“). 

 

 Čestné předsednictvo: doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor statutárního 
města Olomouce,   

  PaedDr. Zdeněk Haník, Ph.D., předseda ČVS, 
  Bc. Jan Zatloukal, předseda Olomouckého krajského 

volejbalového svazu (dále jen „OL KVS“). 
  Jana Dohnálková, starostka TJ Sokol Olomouc – Nové 

Sady. 
 

 Garant soutěže:  Ing. Dagmar Bártová, členka KSV ČVS, 
  E-mail: dagmar.bartova@fs.mfcr.cz, MT: 733 654 128.   
 
2. Organizace soutěže: 
 

 Organizací soutěže je pověřena KSV OL KVS. 
 

 Soutěžní komise: 
 Hlavní rozhodčí - předseda: Vladimír Tabara, předseda KSV OL KVS,   
 Zástupce pořadatele: Milan Tuháček, člen KSV OL KVS. 
 Zástupce družstev: při losování bude určen losem z vedoucích jednotlivých 

družstev.  
 

 Organizační výbor: 
 Předseda: Milan Tuháček, člen KSV OL KVS,   
 Technický úsek: Bc. Jan Drešl, sekretář OL KVS, 
 Ekonomický úsek: Ing. Jan Přecechtěl, člen výboru OL KVS. 
 
3. Termín: 
 

 18. – 19. června 2016. 
 
4. Pořadatel: 
 

 TJ Sokol Olomouc – Nové Sady, volejbalový oddíl, 779 00 Olomouc – Nové Sady, 
Rooseveltova 127/34. 

 Odpovědná osoba: Dana Přecechtělová, E-mail: dana.precechtelova@seznam.cz, 
MT: 607 660 743.   

 
5. Místo konání: 
 

 Antukové kurty TJ Hodolany (tři hřiště), 779 00 Olomouc – Hodolany, Farského 
376/14,  

 nebo  
 v případě nepříznivého počasí sportovní hala SK UP Olomouc (tři hřiště), 779 00 

Olomouc - Lazce, U sportovní haly 2. 
 
6. Prezentace: 
 

 V sobotu dne 18. června 2016 od 8,45 hod. do 9,15 hod. v klubovně TJ Hodolany. 
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7. Zahájení a ukončení: 
 

 Finále XX. ročníku mistrovství ČR seniorek (dále jen „turnaj“) bude zahájeno 
v sobotu dne 18. června 2016 v 9,30 hod. slavnostním nástupem všech družstev. 
Zahájení utkání 1. kola turnaje na všech hřištích, bude v 10,00 hod. Ukončení turna-
je, bude provedeno vyhlášením výsledků za účasti všech družstev v neděli dne 19. 
června 2016 v odpoledních hodinách. 

 
8. Účastníci: 
 

V turnaji mohou startovat vítězná družstva krajů (včetně Hlavního města Prahy), 
družstvo pořadatele a vítěz XIX. ročníku mistrovství ČR seniorek. Všechna družstva, 
v rozpise daném termínu, musí podat přihlášku do turnaje. Družstva nesmí být výbě-
rem měst, okresů nebo krajů. 
  

9. Přihlášky: 
 

 Přihlášky (viz příloha č. 1) zašlete nejpozději do 31. května 2016 na adresu: 
 Milan Tuháček, 779 00 Olomouc, Elišky Krásnohorské 12/14, 
 E-mail: milan.tuhak@seznam.cz, MT: 776 200 105.  
 
10. Vklad: 
 

 Vklad do turnaje činí 1.000,- Kč pro družstvo, bude uhrazen při prezentaci a je pří-
jmem pořadatele. 

 
11.  Ubytování: 
 

Zajistí pořadatel na základě závazné objednávky v přihlášce do turnaje. 
 
12.  Stravování: 
 

Zajistí pořadatel na základě závazné objednávky v přihlášce do turnaje. 
Po celou dobu konání turnaje bude v areálu antukových kurtů otevřeno občerstvení.  
 

13.  Zdravotní služba:  
 

Bude zajištěna pořadatelem po celou dobu konání turnaje. 
 

14.  Společenský večer: 
 

Pořadatel připravuje na sobotu 18. června 2016 ve 20,00 hodin posezení v areálu 
antukových kurtů TJ Hodolany. 

 
B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ:  
 
1. Předpis: 
 

 Hraje se podle platných pravidel volejbalu, soutěžního řádu volejbalu a ustanovení 
těchto propozic. 

 
2. Systém: 
 

 Hraje se systémem každý s každým na dva vítězné sety současně na třech hřištích. 
Mezi jednotlivými koly je vždy přestávka 30 minut! 
Soutěžní komise turnaje si vyhrazuje právo eventuální změny systému na základě 
počtu přihlášených družstev. 
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3. Losování: 
 

 Losování bude provedeno 18. června 2016 v 9,15 hod. v klubovně TJ Hodolany. 
Losování provede hlavní rozhodčí za účasti kapitánů zúčastněných družstev. 

 
4. Startují: 
 

 V utkání mohou startovat registrované i neregistrované hráčky – bez výkonnostního 
omezení: 
a) narozené 31.12.1976 a starší, 
 a současně maximálně 
b) dvě hráčky narozené v období od 1.1.1977 do 31.12.1981. 

 

        Uvedený start v turnaji (utkání) se dokládá průkazem člena ČVS, občanským průka-
zem nebo cestovním pasem, jen v případě podané námitky.  

 
5. Soupisky: 
 

Družstva zašlou soupisku (vzor viz příloha č. 2) garantovi soutěže spolu s přihláškou 
do turnaje nejpozději do 25. června 2016 a před prvním utkáním v turnaji ji předklá-
dají hlavnímu rozhodčímu, která musí obsahovat: 

 a) název oddílu a IČ, 
 b) název soutěže (M-CR-S), 
 c) pořadové číslo, příjmení, jméno, druh dokladu, číslo průkazu člena ČVS, občan-

ského průkazu nebo cestovního pasu a datum narození hráčky, 
 d) označení hráček v rozmezí věku 35 - 39 let písmenem „M“, 
 e) pořadové číslo, příjmení, jméno, druh dokladu, číslo průkazu člena ČVS, občan-

ského průkazu nebo cestovního pasu a datum narození funkcionáře. 
 

 Na soupisce mohou být uvedeny hráčky, které jsou či byly členkami příslušného 
oddílu, mají zájem za něj hrát, ale jejich stávající (bývalý) oddíl v krajském kole sou-
těži nehrál. 

 

Všechny hráčky musí být uvedeny na soupisce příslušného oddílu od začátku sou-
těže. 

 

Soupisky byly uzavřeny dnem konání krajského kola soutěže. Po tomto datu lze 
soupisku doplnit maximálně o dvě hráčky v rozmezí věku 35 - 39 let, které nebyly 
uvedeny na soupisce jiného družstva této soutěže. 

 
6. Podmínky účasti: 
 

 a) Všechna družstva startují na vlastní náklady. 
 b) Hráčky startují na vlastní nebezpečí. 
 c) Družstva musí hrát v jednotných dresech, vyjma liber, která musí mít dresy od-

lišné. Hráčky v rozmezí věku 35 - 39 let musí být na levém rukávu označeny 
páskou barevně odlišenou od barvy dresu širokou 8 cm. 

 d) Pro rozcvičení musí mít družstva vlastní míče. 
 
7. Čekací doba: 
 

 Čekací doba je 5 minut od vyhlášení utkání. Nedodržení čekací doby družstvem mů-
že mít za následek i kontumaci utkání. 
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8. Námitky: 
 

 Písemné námitky podává hlavnímu rozhodčímu - předsedovi soutěžní komise trenér 
nebo kapitánka do 15 minut po skončení utkání spolu s poplatkem ve výši 300,- Kč, 
který v případě zamítnutí námitky propadá ve prospěch pořadatele. O námitkách 
rozhoduje soutěžní komise. 

 
9. Rozhodčí: 
 

 Rozhodčí deleguje KR OL KVS na základě pověření KR ČVS. Na jednotlivá utkání 
rozhodčí deleguje hlavní rozhodčí. Utkání řídí jeden rozhodčí. Odměna za 1. utkání 
je 250,- Kč a za každé další utkání je 150,- Kč. Odměna hlavního rozhodčího je 
800,- Kč/den. Cestovní náhrady jsou stanoveny přílohou č. 3 k prováděcímu předpi-
su ke směrnici č. 09/2011 pro rok 2016. 

 
10. Zápisy: 
 

 Zapisovatele zajistí pořadatel. Zápisy budou pořízeny na ležatém formátu A4. Hráč-
ky v rozmezí věku 35 - 39 let musí být v sestavě družstva označeny písmenem „M“. 

 
11. Tituly a ceny: 
 

 Vítězné družstvo turnaje získává titul „Mistr ČR ve volejbale seniorek pro rok 2016“, 
družstva na 1. až 3. místě získávají poháry a diplomy. Hráčky obdrží medaile a pro 
nejlepší hráčky od pořadatele a sponzorů věcné ceny. 

 
12. Změny a doplňky: 
 

 Pořadatel turnaje si v případě nutnosti vyhrazuje právo eventuálních změn v těchto 
propozicích. 

 
Propozice byly projednány a schváleny P OL KVS dne 16. března 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Dagmar Bártová, v.r.  Bc. Jan Zatloukal, v.r. Vladimír Tabara, v.r. 
 garant soutěže předseda OL KVS                 předseda KSV OL KVS 
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Příloha č. 1 

Přihláška 
 

do finále XX. ročníku mistrovství ČR seniorek ve volejbale 2016 v Olomouci 
 
 

Název oddílu:  ..................................................................................................................  
 

Výše uvedený oddíl závazně přihlašuje družstvo seniorek do finále XX. ročníku mistrov-
ství ČR seniorek ve volejbale 2016, které se koná ve dnech 18. – 19. června 2016 v 
Olomouci.  
 

Organizační pracovník družstva/oddílu: 
  
Titul, jméno a příjmení:  .....................................................................................................  
 
Adresa (PSČ, místo, ulice a číslo):  ...................................................................................   
 

Kontaktní údaje: 
Mobilní telefon:  .................................  E-mail:  ...........................................................  
  
Výše uvedený oddíl prohlašuje, že všechny hráčky mají lékařskou prohlídku ve smyslu 
Soutěžního řádu volejbalu článku 12, odst. 1. 
 
Výše uvedený oddíl u pořadatele závazně objednává ubytování v ceně 320,- Kč za oso-
bu/den ze dne  17. na 18. června 2016 pro: ........  osob, z toho  ......  mužů, 
 18. na 19. června 2016 pro: ........  osob, z toho  ......  mužů. 
 
Výše uvedený oddíl u pořadatele závazně objednává stravování: 
sobota 18.6.2016  snídaně  v ceně 50,- Kč  pro:  .........  osob, 
 oběd  v ceně 80,- Kč  pro:  .........  osob,  
 večeře  v ceně 80,- Kč  pro:  .........  osob,  
neděle 19.6.2016  snídaně  v ceně 50,- Kč  pro:  .........  osob,  
 oběd  v ceně 80,- Kč  pro:  .........  osob.  
 
Úhrada za ubytování a stravu bude provedena v průběhu turnaje.  
 
V  ..........................................  dne  .....  května 2016  
 
 
  ..................................................  
 razítko a podpis zástupce oddílu 
  
Přihlášku spolu se soupiskou zašlete nejpozději do 31. května 2016 na adresu: 
  

Milan Tuháček, 779 00  Olomouc, Elišky Krásnohorské 12/14, 
E-mail: milan.tuhak@seznam.cz, MT: 776 200 105. 
a  
Ing. Dagmar Bártová, 390 05 Tábor, Havanská 2829/14, 
E-mail: dagmar.bartova@fs.mfcr.cz, MT: 733 654 128.  
 

Přihlášky zaslané elektronickou poštou 
musí být naskenované včetně razítka a podpisu. 
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VZOR  Text označený barevně upravte dle skutečnosti nebo odstraňte! Příloha č. 2 
 

 

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ 
Zátopkova 100/2 – PS 40. 160 17 Praha 6 - Strahov 

 

 
 

SOUPISKA DRUŽSTVA PRO SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ 2015/2016 
 
 
Oddíl: TJ Sokol Olomouc – Nové Sady Družstvo: A  
IČ: 63028417 Soutěž: M-CR-S 
 
 
hráčka příjmení a jméno OP/CP      číslo datum narození M 
 

1.  Bujnochová Alena  094743 10.7.1970  
2.  Bujnochová Petra  098174 10.7.1975  
3.  Crhová Denisa  100636 26.6.1980 M 
4.  Crhová Dominika  100635 26.6.1979 M 
5.  Dostálová Veronika  100637 27.1.1977 M 
6.  Gáborová Martina  100638 12.9.1975   
7.  Humpolíčková Dominika OP 201754640 13.4.1975  
8.  Košárová Michaela  100639 2.5.1981 M 
9.  Košinová Magdaléna  098161 27.10.1975 
10.  Kraťochová Kateřina  100633 26.12.1975 
11.  Künstlerová Lucie  098171 3.9.1975 
12.  Lagová Terezie  100640 24.4.1979 M 
13.  Lýsková Veronika  098166 25.10.1975 
14.  Macáková Michaela CP 37195057 18.12.1975  
15.  Májová Nikola  100641 29.5.1980 M 
16.  Malíková Lucie  100642 15.12.1975 
17.  Malíková Nikola  100643 15.12.1975 
18.  Mikšánková Veronika OP  106190975 24.2.1975  
19.  Perdulová Michaela  100644 16.7.1975  
20.  Šmídáková Barbora  100645 17.12.1975 
21.  Zacpalová Nikola  100634 24.9.1975 

 
 

funkcionář příjmení a jméno      OP/CP      číslo datum narození  
 

1.  Dokoupilová Radana  020757 23.4.1943 
2.  Hanzelka Rostislav  040689 23.6.1953 

 
 
 
 
 
Datum a vystavení: 06.05.2016  
 


