ROZPIS
6.ročníku
Republikové soutěže mladšího žactva.
1. Termíny :

Mladší žákyně
Mladší žáci

Předkolo
Kvalifikace
Finále
Kvalifikace
Finále

06.-07.04.2019
13.-14.04.2019
03.-05.05.2019
13.-14.04 2019
03.-05.05.2019

2. Vedoucí soutěže chlapců :
Jaroslav Linhartr
e-mai: j.linhart@volny.cz
MT: 728 661 797
Veškerou korespondenci zasílejte elektronicky na adresu vedoucího soutěže.
3. Vedoucí soutěže dívek :
Dana POUROVÁr
e-mail: pourovad@seznam.cz
MT: 606 169 751
Veškerou korespondenci zasílejte na adresu vedoucího soutěže.
4. Přihlášky : Nejpozději do 1.února 2019 elektronicky vedoucímu soutěže.
Spolu s přihláškou zašlete i soupisku družstva..
Zároveň sdělte, zda máte zájem uspořádat skupinu předkola nebo kvalifikace.
5. Účastníci :
Mladší žákyně

Předkolo
Kvalifikace
Finále

Mladší žáci

Kvalifikace
Finále

6. Postupy :
Mladší žákyně
Mladší žáci

Předkolo
Kvalifikace
Kvalifikace

Všechna přihlášená družstva rozdělená regionálně
do skupin.
Pět skupin po osmi účastnících.
Patnáct postupujících družstev z kvalifikace
a pořadatel finále.
Všechna přihlášená družstva rozdělená regionálně
do skupin.
Patnáct postupujících družstev z kvalifikace
a pořadatel finále.
Čtyřicet družstev ze skupin dle klíče určeného
řídící soutěže.
Tři družstva z každé skupiny.
Patnáct družstev ze skupin dle klíče určeného
řídícím soutěže.

7. Úhrada nákladů :
Předkolo, kvalifikace a finále
Přihlášená družstva uhradí pořadateli vklad ve výši 1 000.- Kč
Republikové finále
ČVS poskytne na základě uzavřené smlouvy na organizační a technické
zabezpečení finálového turnaje každému pořadateli částku ve výši 50 000.- Kč.

8. 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 předkolech mají družstva
vlastní.
V republikovém finále zajišťuje míče pro rozcvičení pořadatel.
Výška sítě mladší žácj
215 cm
mladší žákyně
215 cm
9. Startují : Chlapci narození po 1.1.2006 a mladší.
Dívky narozené po 1.7.2005 a mladší.
10. Podmínky účasti :
Soupiska vytvořená systémem VIS ČVS pro kategorii mladšího žactva.
Platné členské průkazy ČVS.
Soupiska z kvalifikace (předkola) platí i pro republikové finále a nelze ji
doplňovat.
11. Hrací systém :
Předkolo
Bude uskutečněno v případě, že počet přihlášených družstev bude větší než
čtyřicet družstev.
Rozdělení do skupin provede na základě došlých přihlášek vedoucí soutěže.
Skupiny v rozmezí min. 5 až max. 10 družstev
Hrací systém určí vedoucí soutěže po dohodě s pořadatelem.
Kvalifikace
Hraje se na dva vítězné sety každý s každým dle původního bodování
(vítězství 2 body, poražení 1 bod.
Republikové finále
Družstva budou rozdělena do čtyř skupin po čtyřech účastnících..
Po odehrání základních čtyřčlenných skupin družstva na 1.až 3.místě skupin
A– B a C – D vytvoří dvě šestičlenné skupiny E a F, kde hraje každý s každým
se započítáním výsledků ze základních skupin A až D.
Po skončení skupin E a F odehrají dle umístění utkání o postup do utkání
o konečné umístění takto : 1E – 2F, 2E – 1F, 3E – 4F, 4E – 3F, 5E – 6F, 6E – 5F.
Vítězové hrají utkání o 1.-2., 5.-6., 9.-10.místo.
Poražení o 3.-4., 7.-8., 11.-12.místo.
Družstva na 4.místě ve skupinách odehrají skupinu G o umístění na místech
13.-16.
12. Pořadatelé :
Pořadatelé předkola a kvalifikace budou vybráni na základě zájmu oddílů
o pořádání vedoucími obou soutěží.
Pořadatelé republikového finále:
Mladší žákyně
ŠSK Bílovec, z.s.
Mladší žáci
TJ Slávia Hradec Králové
13. Výsledky : Pořadatelé předkola, kvalifikace a republikového finále jsou povinni
Průběžně zadávat výsledky utkání do VISu.

14. Rozhodčí : Pro předkolo a kvalifikace 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.

Mladší žákyně
Mladší žáci

Vítězové 5. ročníku :
PVK Olymp Praha A
VK Znojmo - Přímětice

Příloha : Přihláška do 6.ročníku Republikové soutěže mladšího žactva.
Michal Provazník
předseda RM ČVS

Mgr.Rudolf Malý
sekretář RM ČVS

