
 

 
 

 
 
Pořadatel:  

 VK České Budějovice a Český volejbalový svaz 
 
Termín 18. - 19. 6. 2016: 

 18.6.  07:00 – 08:30 snídaně  
08:00 - 09:30  prezence 
10:00 - 12:00 základní skupiny barevného minivolejbalu – 1. část 
12:00 – 13:00 oběd 
13:00 – 16:15 základní skupiny barevného minivolejbalu – 2. část 
16:00 - 17:00 večeře 
17:30 - 19:30 návštěva Světové ligy - http://www.svetovaliga.cz/  
  (vstup zdarma na základě barevného trička) 

 

 19.6. 07:30 - 08:30 snídaně 
09:00 - 11:00 finálové skupiny barevného minivolejbalu – 1. část 
11:00 - 12:00 oběd 
12:45 - 15:30 finálové skupiny barevného minivolejbalu – 2. Část 
15:30 - 16:00 slavnostní vyhlášení jednotlivých barev 

 
Harmonogram může být dle počasí upraven pořadateli. 
V případě nepřízně počasí, budete informováni. 
 
Prezence: 

 8:00-9:30 – organizační středisko na TJ Meteor – pouze trenéři 

 podání informací k turnaji (rozpisy, mapy atd.) 

 kontrola počtů na ubytování 

 odevzdání soupisek (příloha) 

 odevzdání prohlášení ubytovaných v tělocvičnách (příloha) 

 výdej stravenek 

 výdej triček 
 

Venkovní areál: 

– Sportovní areál TJ Meteor, Jana Kollára 1742/36, 370 07 České Budějovice 
– GPS - 48°57'19.0"N 14°27'46.3"E 
– http://www.tjmeteor.wz.cz/aktual.html   
 
Tělocvična (mokrá varianta): 

– Tělovýchovná jednota Lokomotiva, Třebízského 1044/1, 370 06 České Budějovice 
– GPS - 48°58'20.1"N 14°30'09.8"E 
 
Termín přihlášek: 

 od 10.5. do 31.5. na webu www.minivolejbal.cz postupující družstva 

 od 1.6. do 8.6. na webu www.minivolejbal.cz družstva na doplnění 

 heslo k přihlášce bude oznámeno postupujícím družstvům krajskými koordinátory 
 
Organizační tým: 

 hlavní pořadatel:  Vojtěch Zach  vzsony4@gmail.com   605 273 044 

 ubytování, stravování: Kamila Křížová   kamila_krizova@seznam.cz  602 289 105 

 koordinátor minivolejbalu:  Jakub Lejsek  lejsek@cvf.cz    732 857 154 
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Ubytování: 
Postele: 

 Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, 370 04 České Budějovice 260 Kč/os./noc 

 Koleje a menzy Jihočeské univerzity, Studentská 800/15,  
370 05 České Budějovice       260 Kč/os./noc 

– Domov mládeže SOŠ veterinární, Budějovice 372 16, Rudolfovská 92 260 Kč/os./noc 
 
Spacáky: 

– ZŠ Oskara Nedbala, 882/30, 370 05 České Budějovice   60 Kč/os./noc 
– ZŠ Bezdrevská, Bezdrevská 3, 370 11 České Budějovice   60 Kč/os./noc 
– ZŠ L. Kuby, L. Kuby 1165/48, 370 07 České Budějovice   60 Kč/os./noc 
 
Stravování: 
- sobota: snídaně 55 Kč,   oběd 90 Kč,   večeře 90 Kč 
- neděle: snídaně 55 Kč,  oběd 90 Kč 
- po celou dobu turnaje bude otevřeno občerstvení přímo na sportovišti  
 
Určeno pro kraje: 

 Liberecký 

 Ústecký 

 Karlovarský 

 Plzeňský 

 Středočeský 

 Praha 

 Jihočeský 
 
Doprava: 

 Městská hromadná doprava bude po celý víkend pro účastníky zdarma (budou vydány pásky na ruku) 

 Parkování pro osobní auta je zajištěno ve sportovním areálu pro cca 100 aut (maximum) za poplatek 
50 Kč na oba dny 

 Autobusy nesmí zajíždět až k areálu, ale budou moci zastavit a účastníci vystoupit na autobusové 
točně, která je vyznačená na přiložené mapě. Parkování autobusů možno na Lidické třídě, kde je 
podélné parkování. 

 
 
Doplňující informace: 

 každá kategorie má kapacitu 49 týmů 

 hraje se podle oficiálních pravidel – www.minivolejbal.cz/clanky/pravidla.html  

 na každém kurtu budou maximálně sedmičlenné skupiny 

 ve skupině se hraje každý s každým na čas 

 pořadí utkání bude zveřejněno po uzavření přihlášek 

 musí být dodržována věková hranice ve všech kategoriích 

 žlutá, oranžová, červená barva – maximálně 2 hráči + 1 náhradník + 1 trenér 

 zelená a modrá barva – maximálně 3 hráči + 1 náhradník + 1 trenér 

 sportovci jsou povinni nastupovat v oficiálních barevných tričkách, která obdrží při prezenci 

 všichni hráči musí být registrováni v ČVS 

 přísný zákaz vstupu trenérů, rodičů, dospělých na hrací plochu – povolení mají pouze aktivní 
hráči a hráčky 

 pořadatel dle uvážení může udělit výjimku nebo operativně upravit znění pravidel v návaznosti na 
technické parametry sportovišť 

 v případě nepřízně počasí může dojít k úpravě harmonogramu turnaje 
 
 

Jakub Lejsek – koordinátor minivolejbalu ČVS 
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