
 

 
� e s k ý   v o l e j b a l o v ý   s v a z 

KOMISE MLÁDEŽE 
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6    tel.257215269 

 
 
 

R O Z P I S 
1. ro�níku Antukového Mistrovství �R juniorek 

 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ : 
 
1. Po�adatel : 

 Komise mládeže �VS prost�ednictvím pov��ených oddíl� volejbalu. 
 
2.   Termíny : 
      P�edkolo:  26. - 27. 5. 2007 
      I. kolo:    2. - 3. 6. 2007 
      II. kolo:  16. - 17. 6. 2007 
      Finále:  23. - 24. 6. 2007  
 
3.  Místa konání a po�adatel : 

�ECHY 
P�edkolo 26. - 27. 5. 2007     VK Tábor   

                                    Dagmar Bártová    MT: 607114335  
I.kolo          2. - 3. 6. 2007      SK Špa�ek �. Bud�jovice 
              Ji�í Švehla   MT: 606875101 
II.kolo:  16. - 17. 6. 2007   TJ Jiskra Havlí�k�v Brod 
             Pavel Dohnal     MT: 724205771  
MORAVA 
P�edkolo   26. - 27. 5. 2007  VSC Zlín  

                                   Luboš Moravec  MT: 777771277 
I. kolo       2. - 3. 6. 2007    TJ MITTAL Ostrava 

           Ji�í Kozel                        MT: 602583040  
II.kolo      16. - 17. 6. 2007  VK Královo Pole Brno  
           Aleš Novák          MT: 777110864   
 
FINÁLE    23. - 24. 6. 2007 TJ MITTAL Ostrava  
           Ji�í Kozel                       MT: 602583040 

 
4.  Vedoucí sout�že juniorek :      
     Ing. Ji�í VO�ÍŠEK 

      Bezdrevská 27,  370 11 �.Bud�jovice     
      TZ : 386720938  MT : 723634462 
      e-mail : vorisek@kraj-jihocesky.cz 

 
5. Sout�žní komise : 
     Technický delegát KM �VS ( viz bod 4 -vedoucí sout�že) - p�edseda. 

Hlavní rozhod�í  (bude ur�en dodate�n�) 



 

Zástupce po�adatele( viz bod 5). 
 

 
 6.  Ú�astníci : 
      Povinn� startuje 6 družstev extraligy juniorek dle za�azení do Extraligy, skupina A  
      ro�níku 2006/07 + 2 družstva (1.+ 2. z p�edkola �ech) 
      Povinn� startuje 6 družstev extraligy juniorek dle za�azení do Extraligy, skupina B 
      ro�níku 2006/07 + 2 družstva (1.+ 2. z p�edkola  Moravy) 
      Do finále postupují 4 nejlepší družstva z obou kol z �ech a Moravy juniorek. 
      Po�et ú�astník� finále 8 družstev juniorek. 
 
7.   P�ihlášky : 

Oddíly zašlou p�ihlášku do p�edkola na adresu  �ídícího sout�že ( viz. bod 4 )     do 15. 5. 2007 
 
8.   Ubytování a stravování : 

Na náklady startujících oddíl�. 
 
9.  Úhrada náklad� : 
      �VS poskytne po�adateli jednotlivých kol a p�edkola dotaci ve výši 3 000 K� 
      Po�adatel finále juniorek obdrží dotaci ve výši 5 000 K�. 
      Každý ú�astník p�edkola uhradí po�adateli vklad do turnaje ve výši 500 K�..                
      Každý ú�astník obou.kol a finále AM �R uhradí po�adateli vklad do turnaje               
      ve výši 800 K�. 
 
TECHNICKÁ USTANOVENÍ : 
 
10.  P�edpis : 

Hraje se dle platných sportovn� technických p�edpis�  – �l. 3 S�V �VS 
. 

11. Startují : 
Dívky    - narozené 1. 9. 1987 a mladší. 
 

12. Podmínky ú�asti : 
a) Hrá�ky startují na platné registra�ní pr�kaz s vylepenými licen�ními známkami. 
b) Soupiska družstva potvrzená oddíly. 
c) Trenér se prokazuje platným trenérským pr�kazem (�l. 6 odst.2 b S�V). 
d) Vysílající složka zodpovídá za to, že hrá�ky nastupují do turnaje v dobrém zdravotním 

stavu, viz. �l. 12 S�V.. 
e) Družstvo musí mít pro rozcvi�ení vlastní mí�e. 
f) Všechny náležitosti, v�etn� registra�ních pr�kaz� s vylepenými licen�ními známkami 

hrá�ek, p�edloží družstva ke kontrole hlavnímu rozhod�ímu p�i každém turnaji . 
 

13. Hrací systém : 
      Systém p�edkola ur�í po�adatel (viz. bod 3) podle po� tu p�ihlášených družstev. 
      Všechna utkání se hrají na dva vít�zné sety. 

V základních skupinách i finále se hraje systémem každý s každým.  
Pro postup do finále se zapo�ítávají body z jednotlivých umíst�ní v I. a II. kole     s následující 
hodnotou: 
1. místo -14 bod�, 2. místo -10 bod�, 3 .místo -7 bod�, 4. místo -5 bod�, 5. místo -4 body, 6. 
místo -3 body, 7. místo -2 body, 8. místo -1 bod. 



 

 
 
 

14. Povinnosti po�adatele : 
a/ Zaslat p�ihlášeným družstv�m a �ídícímu sout�že organiza�ní pokyny s návratkou. 
b/ Je povinen zajistit ubytování družstev v maximálním po�tu 12+2. 
c/ Zajistit v míst� konání možnost ob�erstvení pro družstva v pr�b�hu turnaje. 

       d/ Musí mít k dispozici rozpis AM�R a na požádání jej p�edložit rozhod�ím. 
       e/ Zaslat první pracovní den po ukon�ení turnaje elektronickou formou �ídícímu     
       sout�že (viz. bod 4) zprávu o turnaji a souhrnné výsledky turnaje. 

      
15.  Rozhod�í : 
       Rozhod�í deleguje KR �VS ve spolupráci s komisí rozhod�ích p�íslušného  
       KVS, kde je turnaj uspo�ádán. 
       Utkání �ídí jeden rozhod�í. 
       Kvalifikované zapisovatele zajistí po�adatel. 
       Rozhod�í na jednotlivá utkání deleguje hlavní rozhod�í. 
       Odm�na za jejich výkon bude ur�ena dohodou. 
 
16.  Námitky : 

Jejich podání se �ídí �l. 29 a 32 S�V a p�edávají se p�ímo p�edsedovi sout�žní komise – TD KM 
�VS. 
 

17. Zápisy o utkání : 
 Po�izují se na p�edepsaném tiskopise ležatého formátu podle �l. 21 S�V. 
 

18.  Hodnocení výsledk� : 
Vít�zství se hodnotí dv�ma body, porážka jedním bodem  
Družstvo je vy�azeno z hodnocení za jeden kontuma�ní výsledek. 
Celkové po�adí se ur�í na základ� finálového turnaje. 

 
19. Ceny a tituly: 
      Diplomy a medaile pro prvá t�i družstva juniorek zajistí �VS. 
      V�cné ceny pro prvá t�i družstva a nejlepší hrá�ky zajistí po�adatel  
      každého turnaje. 
      Vít�zné družstvo získá titul Mistr �R na antuce juniorek. 
 
 

Tento rozpis byl projednán na sch�zi komise mládeže �VS  dne 7. února 2007 a schválen SR 
�VS dne 21. 3. 2007.Na základ� žádosti Asociace beachvolejbalu dne 18. 4. 2007 SR �VS 
projednala a schválila zm�nu termínu1. kola Antukového mistrovství juniorek na 2. - 3. 6. 2007. 
 
Ing. Antonín Lébl v.r.  Mgr. Rudolf Malý v.r.  Mgr .Jan Žižka 
     p�edseda �VS             p�edseda KM �VS                        gen.sekretá� �VS 
 
 
P�íloha:     P�ihláška                    
 
Rozd�lovník :    Družstva Extraligy juniorek. 

Krajské volejbalové svazy.    
   Vedoucí sout�že juniorek :Ing. Ji�í Vo�íšek 


