
Rozpis 4.ročníku Republikové soutěže mladšího žactva 

 

1. Termíny:  

 Regionální kola 
 Mladší žákyně - 22.-23.04.2017 

 Mladší žáci - 08.-09.04.2017 

 Republiková finále       

 Mladší žákyně - 06.-08.05.2017 

 Mladší žáci - 22.-23.04.2017 

2. Vedoucí soutěže chlapců:         

 Jiří Zach - svazový trenér, e-mail: j.zach@cvf.cz, MT: 725 964 879 

Vedoucí soutěže dívek:  

 Aleš NOVÁK - svazový trenér, e-mail: a.novak@cvf.cz, MT: 777 110 864 

Veškerou korespondenci zasílejte na adresu organizačních pracovníků příslušné soutěže. 

3. Organizační pracovníci : 

 Mladší žáci - Jaroslav LINHART, e-mail: linhart@cvf.cz, MT: 728¨661797 

 Mladší žákyně - Mgr.Josef HERCLÍK, e-mail: herclik.volley@seznam.cz,            MT: 

603 836 094 
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Veškerou korespondenci zasílejte na adresu organizačních pracovníků příslušné soutěže. 

4. Přihlášky: Nejpozději do 10.března 2017 elektronicky organizačnímu pracovníkovi 

soutěže. Zároveň sdělte, zda máte zájem uspořádat skupinu regionálního kola. 

5. Účastníci: 

Regionální kola: Všechna přihlášená družstva mladšího žactva rozdělená do skupin. 

Republikové finále : 16 družstev postupujících z regionálních kol. 

6. Úhrada nákladů: 

Regionální kola: Přihlášená družstva uhradí pořadateli vklad ve výši 1 000.- Kč 

Republikové finále: ČVS poskytne každému pořadateli na technické zabezpečení dotaci ve 

výši 15 000.- Kč. 

Postupující družstva uhradí pořadateli vklad ve výši 1 000.- Kč. 

7. Předpis: Hraje se dle platných sportovně technických předpisů – čl.2 SŘV. 

 V kategorii dívek i chlapců není povolen start libera. 

 Hraje se míči Gala. 

 Míče pro rozcvičení a utkání v regionálních kolech mají družstva vlastní. 

 V republikovém finále zajišťuje míče pro rozcvičení pořadatel. 

 Výška sítě mladší žáci - 215 cm, mladší žákyně 215 cm 

8. Startují: Chlapci narození po 1.1.2003 a mladší. Dívky narozené po 1.7.2003 a mladší. 

9. Podmínky účasti:  

 Soupiska vytvořená systémem VIS ČVS pro kategorii mladšího žactva. 

 Platné členské průkazy ČVS. 

 Soupiska z regionálního kola platí i pro republikové finále a nelze ji doplňovat. 

10. Hrací systém : bude upřesněn 

Regionální kola:  

 Rozdělení do skupin provede na základě došlých přihlášek organizační pracovník 

s přihlédnutím ke vzdálenosti družstev od místa konání. 

 Skupiny v rozmezí min. 5 až max. 10 družstev 

 Hrací systém určí vedoucí soutěže po dohodě s pořadatelem. 

 Hraje se na dva vítězné sety každý s každým (italské bodování). 

 V utkání regionálních kol nejsou uplatňovány technické oddechové časy. 

 

 



Republikové finále:  

 Družstva budou rozdělena do čtyř skupin po čtyřech účastnících. 

 Družstva na prvém a druhém (třetím a čtvrtém místě) se sloučí skupina A a B, C a D. 

 Vytvořené čtyřčlenné skupiny budou hrát každý s každým se apočítáním vzájemného 

utkání ze základních skupin. 

 Po skončení se odehrají utkání play off o umístění na 1. - 4, 5. – 8..míst. 

11. Postupy:  

 Postup do republikového finále z jednotlivých skupin regionálního kola bude určen 

řídícím soutěže tak, aby postoupilo 16 družstev, včetně pořadatele (automatická účast) 

do republikového finále. 

12. Pořadatelé:  

 Pořadatelé regionálních kol budou vybráni na základě zájmu oddílů o pořádání 

organizačními pracovníky obou soutěží. 

 Pořadatelé republikového finále: 

                    Mladší žákyně: Slavia Uherské Hradiště 

                    Mladší žáci: TJ Svitavy 

13. Výsledky: Pořadatelé regionálních a republikových kol jsou povinni průběžně zadávat 

výsledky utkání do VISu. 

14.  Rozhodčí: 

 Pro regionální kola zajišťuje pořadatel ve spolupráci s komisí rozhodčích příslušného 

KVS. 

 Rozhodčí pro republikové finále deleguje KR ČVS ve spolupráci s KR příslušného 

KVS, kde je turnaj uspořádán.  

 Utkání řídí jeden rozhodčí. 

 Kvalifikované zapisovatele zajistí pořadatel. 

 Rozhodčí na jednotlivá utkání deleguje hlavní rozhodčí.  

 Odměny za řízení utkání a náhrady rozhodčích budou určeny dohodou. 

15.  Námitky: Jejich podání se řídí čl. 29 a 32 SŘV. 

16. Ceny: ČVS zajišťuje diplomy pro všechna družstva a nejlepší hráčky/hráče. 

 Pohár pro vítězné družstvo. 

 Medaile pro prvá tři družstva. 

 Poháry pro nejlepší hráčky, hráče a trenéry. 

 Věcné ceny pro republikové finále v rámci svých možností zajišťuje pro družstva 

pořadatel. 

Vítězové 3. ročníku: Mladší žákyně - TJ Dukla Liberec, Mladší žáci - TJ Sokol Kojetín 


