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P R O P O Z I C E 
19. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2017 

 M e m o r i á l   V l a d i m í r a   V y o r a l a   

 
A. Všeobecná ustanovení:  
 
1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže: 
Vyhlašovatel soutěže: Český volejbalový svaz (ČVS), Bělohorská 19, 160 00 

Praha 6.  
Organizátor soutěže: Komise společenského významu (KSV) ČVS.  
Garant soutěže: Václav Židů - pověřený člen KSV ČVS, adresa: Milady 

Horákové 1071, 500 06 Hradec Králové, tel. 602 969 805, 
E-mail: volejbal.zidu@gmail.com.  

 
2. Forma soutěže:  
Dlouhodobá soutěž, hraná systémem 6 kvalifikačních turnajů a závěrečného 
finálového turnaje. Počet účastníků finále bude stanoven podle počtu do soutěže 
přihlášených družstev. Pořadatelé, místa a termíny konání jednotlivých turnajů 
(kvalifikací a finále) budou zveřejněny do 20. 1. 2017 na webu ČVS: www.cvf.cz Na 
tomto webu bude kromě schválených propozic MR uložen aktualizovaný adresář 
družstev a turnajů, zprávy a výsledky z turnajů, aktuální pořadí družstev v soutěži a 
další soutěžní dokumenty.   
 
3. Přihláška:   
Formulář přihlášky je uložen na webu ČVS (viz bod A2) s možností stažení a vyplnění 
na PC. Zájemci o start v soutěži jej vyplní ve všech bodech, odpovědná osoba (vedoucí 
družstva) vlastnoručním podpisem potvrdí souhlas družstva se stanovenými 
podmínkami a formulář zašle garantovi soutěže poštou nejpozději do 20. prosince 
2016.   
 
4. Soupiska:  
Formulář soupisky je uložen na webu ČVS (viz bod A2) s možností stažení a vyplnění 
na PC. Na prvním kvalifikačním turnaji předloží vedoucí družstva vyplněnou a 
podepsanou soupisku ve dvou vyhotoveních garantovi soutěže, který ji ověří, potvrdí 
datem a podpisem. Jeden výtisk soupisky zůstane u garanta soutěže, druhý u 
vedoucího družstva. Hráč může být uveden pouze na jedné soupisce a v průběhu 
soutěže nejsou „přestupy“ hráčů (převádění z jedné soupisky na jinou) povoleny. 
Soupisky lze během soutěže doplňovat až do 5. kvalifikace. Pro 6. kvalifikaci a pro 
finálový turnaj již není doplnění přípustné. Doplnění hráčů se provádí ručním dopsáním 
údajů do existujícího páru soupisek s datem a podpisem garanta soutěže. 
Upozorňujeme na podmínku podpisu prohlášení o zdravotní způsobilosti na soupisce 
uvedených hráčů (viz bod B3).  
 
5. Propozice turnajů:  
Pořadatelé jednotlivých kvalifikací a finále jsou povinni nejpozději 3 týdny před 
termínem konání turnaje zveřejnit na webu ČVS (viz bod A2) propozice turnaje 
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s podmínkami účasti, s pokyny pro přihlášení do turnaje (formulářem přihlášky) 
a termínem uzávěrky přihlášek.  
 
6. Turnajové vklady:  
K částečné úhradě turnajových nákladů mají pořadatelé právo vybírat turnajový vklad. 
Výše vkladu byla stanovena max. 800 Kč pro turnaje venkovní, max. 1200 Kč pro 
turnaje v hale a max. 1400 Kč v případě dvoudenního finálového turnaje v hale. 
Zaplacení vkladu je základní podmínkou účasti na turnaji a je obvykle vybírán 
v hotovosti před zahájením nebo v průběhu turnaje. Pokud chce pořadatel vybírat 
vklad jiným způsobem, je povinen uvést způsob úhrady v propozicích. Pokud se 
družstvo ze závažných důvodů nemůže turnaje zúčastnit a nejméně 2 dny před 
termínem konání se pořadateli turnaje písemně nebo telefonicky omluví, nebude po 
něm zaplacení vkladu požadováno. Jestliže se družstvo na turnaj bez omluvy 
nedostaví, nebo se omluví den předem popř. v den konání turnaje, je povinno 
pořadateli turnajový vklad uhradit v plné výši po dohodě s vedoucím turnaje o způsobu 
platby. V případě nedobytnosti této sankce může KSV ČVS rozhodnout o pozastavení 
činnosti družstva v soutěži, a to až do doby úhrady dlužné částky. 
 
7. Náklady:  
Náklady kvalifikačních turnajů hradí pořadatel s využitím turnajových vkladů, popř. 
sponzorských darů. Pořadateli finálového turnaje přispívá ČVS částkou 10 tis. Kč na 
turnajové náklady a částkou 5 tis. Kč na úhradu rozhodčích. Na všech turnajích 
družstva startují na vlastní náklady.  
 
8. Ubytování:  
Pokud bude družstvo požadovat ubytování a zašle pořadateli jeho písemnou 
objednávku, je pořadatel povinen jej na náklady družstva zajistit, a to po dohodě 
s vedoucím družstva (odsouhlasením místa a ceny noclehů). 
 
9. Povinnosti pořadatelů:  
Pořadatelé všech turnajů jsou povinni: 
a) ustavit a v propozicích uvést min. tříčlennou turnajovou komisi (obvykle ve 

složení: vedoucí turnaje, vrchní rozhodčí a garant soutěže) pro řešení případných 
námitek (viz bod B9),  

b) zajistit dostupnými prostředky propagaci turnaje na veřejnosti, 
c) zajistit potřebný počet kvalifikovaných rozhodčích a zapisovatelů, 
d) zajistit pro všechny účastníky kapacitně a hygienicky vyhovující sociální zázemí 

(šatny, sprchy, WC), 
e) zajistit po celou dobu turnaje prodej občerstvení přímo v místě konání (areálu),   
f) zajistit po celou dobu turnaje zdravotní službu (přítomnost kvalifikovaného 

zdravotníka nebo lékaře z řad účastníků turnaje) k ošetření drobných zranění 
a mít k dispozici vůz s řidičem pro případ vážnějšího úrazu a přepravě zraněného 
do nejbližšího zdravotního zařízení, 

g) zřídit turnajovou nástěnku s vyvěšenými a průběžně doplňovanými turnajovými 
dokumenty (pořadí zápasů, přehled výsledků a další informace), 

h) po skončení turnaje vyhlásit výsledky (pořadí družstev) a nejlepší hráče turnaje 
v kategoriích: nahrávač, smečař a nejužitečnější hráč, popř. nejstarší aktivní hráč, 
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i) zajistit podle svých možností turnajové ceny a diplomy alespoň pro 3 nejlepší 
družstva, dle možností pro vyhodnocené osobnosti turnaje,    

j) do 2 pracovních dnů po skončení turnaje zaslat garantovi soutěže krátkou zprávu 
o průběhu turnaje s výsledky (tabulkami) a konečným pořadím družstev, popř. 
fotografie z průběhu akce. 

 
B. Technická ustanovení: 

 
1. Předpis:  
Soutěž je řízena podle platných ustanovení STD ČVS (SŘV, PV), propozic soutěže 
pro rok 2017 a propozic jednotlivých turnajů (kvalifikací a finále) 19. ročníku soutěže. 
 
2. Startují:  
Do soutěže se mohou přihlásit družstva oficiálních volejbalových oddílů (klubů) nebo 
libovolně sestavené kolektivy pod společensky únosným názvem, ze kterého by mělo 
být zřejmé místo působnosti většiny hráčů - město (např. Pražský výběr) nebo region 
(např. Zvičina). Za družstvo mohou startovat max. 3 hráči cizí státní příslušnosti. Při 
zjištění neoprávněného startu (např. mladšího hráče na cizí OP) bude družstvo 
vyloučeno z turnaje a hrozí mu (po projednání přestupku Disciplinární komisí ČVS) 
pokuta a vyloučení ze soutěže.   
  
3. Kategorie:  
19. ročník soutěže je určen pro hráče, kteří v roce 2017 dosáhnou 50 let (tj. narozené 
v libovolném měsíci roku 1967) a starší. Všichni hráči startují na vlastní nebezpečí 
a jejich zdravotní způsobilost garantuje vedoucí družstva podpisem prohlášení na 
soupisce. 
 
4. Náležitosti startu:  
Před zahájením turnaje popř. v jeho průběhu jsou účastníci povinni prokázat se na 
požádání turnajové komise: 
a) družstvo vyplněnou a potvrzenou soupiskou, 
b) hráči občanským průkazem nebo jiným dokladem, opatřeným fotografií.  

 Družstva nastupují k zápasům v jednotných dresech s číselným označením pro 
kontrolu postavení hráčů ve smyslu pravidel. Každé družstvo musí mít k dispozici min. 
jeden regulérní míč, a pokud se na volbě míče pro utkání nedohodnou při losování 
kapitáni, určí jej rozhodčí. Za regulérní jsou považovány míče zn. GALA typ BV5591S, 
BV5581S, BV5091S, BV5011S nebo zn. MOLTEN typ V5M5000. 
 
5. Hrací systém soutěže:  
Hrací systém jednotlivých turnajů určuje pořadatel s ohledem na počet přihlášených 
družstev. V případě systému skupin budou družstva nasazena s přihlédnutím k pořadí 
družstev v soutěži po předchozím turnaji, v případě první kvalifikace podle konečného 
pořadí družstev 18. ročníku soutěže. Při menším počtu družstev mohou pořadatelé 
zvolit jiný vhodný systém (např. každý s každým). Při tvorbě časového rozpisu a pořadí 
zápasů je pořadatel povinen přihlédnout ke vzdálenosti družstev od místa konání, tj. 
v prvním kole zápasů by neměla startovat družstva nejvzdálenější, pokud nemají 
v místě konání zajištěné ubytování.    
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6. Bodování v soutěži:   
6.1. Bodování v kvalifikačních turnajích: 
a) neúčast na turnaji je hodnocena nulovým bodovým ziskem,   
b) družstvo na posledním turnajovém místě získává 1 bod, 
c) každé další lépe umístěné družstvo získává postupně podle pořadí vždy o 1 bod 

více, tj. vítězi náleží počet bodů, odpovídající počtu na turnaji startujících 
družstev, 

d) body z kvalifikací se v průběhu soutěže sčítají a určují průběžné pořadí družstev 
e) při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek v posledním odehraném turnaji. 
6.2. Bodování ve finále: 
a) účastníci finále vstupují do turnaje s počtem bodů, získaných v kvalifikacích,  
b) pořadí ve finále je bodováno stejně jako při kvalifikacích, ale s dvojnásobným 

přídělem bodů (poslední družstvo 2 body, každé další o 2 body více). 
Po skončení finálového turnaje se body z kvalifikací a body z finále sečtou a výsledná 
suma rozhoduje o konečném pořadí 19. ročníku soutěže. Družstvo s nejvyšším 
počtem bodů získává titul Mistra ČR kategorie superveteránů pro rok 2017. V případě 
rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů, získaných v předcházejících 6 
kvalifikačních turnajích. 
6.3. Družstvo, které se nezúčastní více jak poloviny kvalifikačních turnajů, ztrácí 
možnost startu ve finálovém turnaji. Družstvo, které ze soutěže v jejím průběhu 
odstoupí, nebude v konečném pořadí MR klasifikováno. 
 
6.4. Pro start hráče ve finále platí povinnost účasti alespoň ve dvou kvalifikačních     
turnajích. 

 
7. Rozhodčí:  
Kvalifikované rozhodčí zajišťuje pořadatel turnaje ve spolupráci s Komisí rozhodčích 
KVS ČVS. 
a) odměny rozhodčích při kvalifikacích hradí pořadatelé ze svých prostředků a na 

základě smluvní dohody s rozhodčími,    
b) odměny rozhodčích při finále hradí pořadatel na základě smluvní dohody 

s rozhodčími s využitím dotace ČVS (viz bod A7), příp. z vlastních prostředků. 
Dotace bude pořadateli poskytnuta po skončení finále a vypracování závěrečné 
zprávy bankovním převodem dle dispozic vedoucího turnaje (sdělení bankovního 
konta pořadatele). 

 
8. Čekací doba:  
Družstva jsou povinna nastoupit k utkání s regulérním počtem hráčů do 10 minut po 
vyhlášení utkání a tento časový limit kontroluje delegovaný rozhodčí. Družstvo, které 
nenastoupí k utkání v limitu, může být potrestáno kontumací, o které rozhoduje 
turnajová komise na základě návrhu rozhodčího.  
 
9. Námitky:  
Námitky proti porušení propozic soutěže (např. neoprávněný start hráče) nebo při 
chybném výkladu pravidel rozhodčím může družstvo podat do 15 minut po skončení 
utkání. Námitky podává vedoucí družstva písemně spolu s administrativním poplatkem 
300 Kč turnajové komisi, jejíž povinností je námitku do 15 minut vyřešit. Pokud je 
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shledána oprávněnou, složený poplatek se družstvu vrací, při zamítnutí propadá ve 
prospěch pořadatele.  
 
10. Ceny a titul:   
Vítězné družstvo dlouhodobé soutěže (viz B6) získává titul Mistra ČR kategorie 
superveteránů pro rok 2017 a pohár od ČVS. Družstva na 1. – 3. místě získávají zlaté, 
stříbrné a bronzové medaile od ČVS. Všechna mužstva, která se zúčastnila MR (a 
splnila podmínku bodu B6c) získávají diplomy od ČVS, stejně jako vyhodnocení 
nejlepší hráči 19. ročníku MR. Další ceny zajišťuje podle svých možností pořadatel 
finálového turnaje.  
   
11. Závěrečné ustanovení:   
Návrh propozic byl projednán a doporučen ke schválení Komisí společenského 
významu ČVS dne 2.11.2016. Propozice v tomto znění byly předloženy a schváleny 
Správní radou ČVS dne 18.1.2017.  
 
 
 

 PaedDr. Zdeněk Haník, Ph.D. v.r.   Miroslav Vyhlídal v.r. 
              předseda ČVS       předseda KSV ČVS  

     
  
 

  


