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Návrh kritérií pro hodnocení STÁJÍ V BEACHVOLEJBALU, kategorie „dospělí“: 

Motto: „Podpořit specializovanou práci v beachvolejbalu a tím zvýšit kvalitu českého beachvolejbalu“ 

1) Princip: 

Účelem je podpořit – stáje beachvolejbalu, které se věnují beachvolejbalu systematicky a smysluplně. Zodpovědná osoba za tréninkovou skupinu podává 

přihlášku ÚBV ČVS.  Zodpovědná osoba vyplní přihlášku, kde bude obsahovat seznam hráčů, kteří patří do pracovní skupiny a kteří pro pracovní skupinu 

„získávají body“(další přílohou je tréninkový plán a sportovní zdravotní prohlídky).  Body jsou rozdělovány za pravidelnost tréninku (tréninkový plán), za 

výsledky na top akcích (MČR, MEVZA, CEV, FIVB) za postavení hráče v žebříčku (FIVB, CEV, ABV po sezoně). Na základě získaných bodů bude stanoven 

„kredit“ tréninkové skupiny a poměrově bude rozdělena celková částka dotace.  

2) Podmínky přihlášení tréninkové skupiny:  

 do pracovní skupiny patří i trenér, který je vlastníkem licence „trenér beachvolejbalu“,  

 absolvování sportovních zdravotních prohlídek všech hráčů – spiro-ergonometrie nebo laktátový test a test složené těla, 

 hráči jsou registrovaní členové ČVS a mají povolený beachvolejbal ve VISu, 

 hráč může být registrovaný pouze v jedné pracovní skupině v rámci tohoto programu, 

 odeslání tréninkového plánu, 

 podepsání přihlášky a její doručení na ÚBV ČVS (stačí emailem na adresu: bauerova@cvf.cz), 

 zodpovědná osoba je na vyžádání schopna vyúčtovat dotaci, 

 hráči definovaní ve skupinách musí být občany ČR (trenér být občanem ČR nemusí!!!). 

 

3) Bodové hodnocení: 

 

Tréninkový plán: 

A) Celoroční strukturalizovaný tréninkový plán  20 bodů 

B) Sezónní tréninkový plán     10 bodu 

C) Žádný tréninkový plán     0 bodu 
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Výsledky na turnajích:  

Za každý turnaj je hráči přiděleno odpovídající množství bodů dle tabulky*: 

 organ.: IOC FIVB CEV MEVZA CVF 

umístění 
Olympic 
games 

WCH, 
Grand 
Slam 
final 

Grand 
Slam Open Final 

CEV 
Masters, 
Evropské 
Hry Satelite 

Continental 
Cup Final 
2016 

Continental 
Cup other 
rounds Championship Masters MČR 

Super 
Cup 

Český 
pohár 

1 100 50 35 26 35 20 14 35 12 12 12 8 5 3 

2 92 46 32 24 32 18 12 32 8 10 10 6 4 2 

3 84 42 30 22 30 16 10 30 6 8 8 4 3 1 

4 80 40 26 18 26 14 8 26 4 6 6 3 2 
 5 72 36 24 16 24 12 7 22 2 4 4 2 1 
 7 64 32 20 14 20 8 6 

  
3 3 1 

  9 52 26 18 12 18 6 4 16 
 

2 2 
   13 40 20 14 10 14 4 2 

  
1 1 

   17 32 16 12 8 12 2 1 
       25 

 
12 10 4 10 1 

        33 
 

8 6 2 
          *Za umístění v kvalifikaci jsou body přidělovány pouze tehdy, pokud tým vyhrál alespoň jeden zápas 

Hráčům do 20 let jsou body získané v turnajích dospělých násobeny koeficientem 2.  

Hráčům do 17 let jsou body získané v turnajích dospělých násobeny koeficientem 3.  
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Postavení v žebříčku: 

Postavení v žebříčku jednotlivců, vždy bráno k datu po posledním turnaji v sezoně 

Každý člen (hráč) stáje získává body na své konto za jednotlivé výsledky a za umístění v žebříčcích (FIVB, CEV, 

CVF). Hráči se sčítají všechny body nasbírané v jedné beachvolejbalové sezoně (od 1. 1. do 31. 12.).  

Stáj může být složena z libovolného počtu členů (min. 3) – hráč, hráč a trenér. 

 

4) Postup prací:  

1. odeslání přihlášky včetně seznamu členů2, definice zodpovědné osoby a výsledky sportovních 

prohlídek hráčů, 

2. ÚBV eviduje stáj a hráče v ní sdružené – komunikuje se zodpovědnou osobou 

3. odeslání výsledků zodpovědnou osobou na ÚBV – všech hráčů skupiny za celou sezonu, 

4. ÚBV ČVS zkontroluje předložené podklady, vyhodnotí a odešle dotace jednotlivým skupinám3, 

5. Beachvolejbalová stáj eviduje doklady o platbách, které byly uhrazeny z příspěvku od ČVS – tyto  

               je zodpovědná osoba za stáj připravena kdykoli na žádost ÚBV ČVS předložit ke kontrole. 

 

5) Použití dotace:  

Dotace může být použita na: 

 odměny trenéra (trenér beachvolejbalu), 

 cestování po turnajích pro hráče a trenéry zapsané ve skupině (cestovné, stravné, startovné na turnaji, ubytování),  

 vybavení – míče, další pomůcky pro trénování, 

 sportovní zdravotní prohlídky. 

                                                           
1
 FIVB Entry Player Ranking 

2
 Přihláška má definovanou formu – ÚBV ČVS 

3
 Dotace pracovním skupinám je vyplácena vždy jednou ročně, a to na konci sezony. 

Pozice v žebříčku dospělých 

pozice FIVB1 CEV CVF - ABV 

1. - 4. 100 48 12 

5. - 8. 72 36 6 

8. - 12. 48 24 4 

13. - 18. 36 18 3 

19. - 25. 24 12 2 

26. - 40.  16 8 1 

41. - 80. 8 4   

81. - 120.  4 2   

120. - 180.  2     


