
                                                       
 

 
 

Pořadatel:  

 TJ Slavia Hradec Králové z pověření RM Českého volejbalového svazu 
 
Termín 22. - 24. 3. 2019: 

 22. 3. (pátek)    10:45 testování SpS 

 22. 3. (pátek)   14:00 slavnostní zahájení 

 24. 3. (neděle)    13:15 slavnostní zakončení 
 
Hala: 

 TJ Slavia, Víta Nejedlého 1216, 500 03 Hradec Králové, zastávka MHD (spoje č. 6 a 12) 
Průmyslová škola 

 
Parkování: 

 pro všechna vozidla bude možnost parkování zdarma na dvou parkovištích u areálu 
 
Organizační tým: 
  
Koordinátor finálového turnaje:  Jakub Lejsek - mobil 732 857 154, e-mail lejsek@cvf.cz 
Vedoucí ČP žáků:   Jaroslav Linhart 
Svazový trenér:   Jiří Zach  
 
Termín přihlášek: 

 nejpozději do pondělí 11. 3. 18:00 na webu http://slaviahk.webz.cz/cesky_pohar.php  , 

 je nutno vyplnit elektronický formulář (i družstva, která nic nepožadují), 

 přihlašování je již funkční 
 
Ubytování: 

 ubytovna Jana Masaryka 632, 500 12 Hradec Králové 

 dle závazných požadavků 280,-Kč os./noc 

 každé družstvo předloží v recepci předem připravený soupis hráčů (příloha 1) 
 
Stravování: 

 stravování bude v zasedací místnosti haly Slavia zajišťovat restaurace Pod Terasami 

 možnost zahájení 22. 3. večeří a ukončení 24. 3. obědem 

 cena – snídaně 55 Kč, oběd 90 Kč a večeře 90 Kč 

 po celou dobu turnaje bude otevřeno bistro Pod Rampou 
 

 případné drobné změny v objednaných počtech ubytování a stravování je možno 
elektronicky do středy 20. 3. 20:00 

 platba 22. 3. od 13:00 do 16:00 na sekretariátu TJ 

 !!!!! nelze rušit závazně objednané ubytování a stravování !!!!! 
 
 

mailto:lejsek@cvf.cz
http://slaviahk.webz.cz/cesky_pohar.php
http://www.podterasami.cz/


                                                       
 
 
Ostatní informace: 

 hraje se podle pravidel volejbalu a rozpisu ČP 

 v jednotlivých osmičkách dvě skupiny po čtyřech a následné play-off 

 všechny týmy hrají od pátku do neděle 

 hraje se na dva vítězné sety do 25 bodů, třetí set do 15 bodů 

 každé družstvo si zajistí vlastní míče 
 prosíme trenéry, aby si při zahájení ubytování zkontrolovali všechny pokoje a případné 

škody hlásili na recepci 

 v sobotu večer proběhne od 20:00 oficiální posezení trenérů v zasedací místnosti haly 
Slavia 

 
Rozpis jednotlivých zápasů: 
1 osmička A  B   2. osmička C  D  3. osmička  E  F xxx Play-off 1-8   9-16   17-23 

 
Časový harmonogram: 

 

Den/čas Akce Kde 

Pátek   

10:45 testování pro družstva - skupina I hala Slavia 

11:45 testování pro družstva - skupina II hala Slavia 

13:00-16:00 prezence  
(platba ubytování, stravování) 

sekretariát 

14:00 slavnostní zahájení kurt č. 4 

15:15-18:00 utkání hala Slavia 

17:00-19:00 večeře zasedací místnost 

Sobota   

8:00-10:00 snídaně zasedací místnost 

9:30-18:30 utkání hala Slavia 

12:00-13:30 obědy zasedací místnost 

17:00-19:00 večeře  zasedací místnost 

20:00 posezení trenérů zasedací místnost 

Neděle   

7:30-9:30 snídaně zasedací místnost 

9:00-13:00 utkání hala Slavia 

12:00-14:00 obědy zasedací místnost 

12:00 finálový zápas turnaje kurt č. 6 

13:15 slavnostní zakončení kurt č. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=CP-ZCI3&skupina=cp-zci-3a
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=CP-ZCI3&skupina=cp-zci-3b
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=CP-ZCI3&skupina=cp-zci-3c
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=CP-ZCI3&skupina=cp-zci-3d
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=CP-ZCI3&skupina=cp-zci-3e
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=CP-ZCI3&skupina=cp-zci-3f
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=CP-ZCI3&skupina=cp-zci-3R1
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=CP-ZCI3&skupina=cp-zci-3R2
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=CP-ZCI3&skupina=cp-zci-3R3


                                                       
 

Časový harmonogram testování pátek 22.3.: 
 

10:45 - skupina I 11:45 - skupina II 

Lvi  Brno 

Kolín Zlín 

Příbram Nový Jičín 

Velké Meziříčí Č. Budějovice 

Liberec Bojkovice 

Č. Lípa Opava 

Prosek Č. Krumlov 

Slavia HK Ústí nad Labem 

Kometa Praha Ostrava 

Svitavy Znojmo 

Nymburk Beskydy 

Č. Třebová II Ervěnice 

O.Voda Blue Ostrava 

 Karlovarsko 

 Olomouc 

 
Partneři Finále Českého poháru žáků 2019 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

   
 
 

V Hradci Králové 25.2.2019              Jakub Lejsek 

http://www.podterasami.cz
http://www.cvf.cz
http://www.kr-kralovehradecky.cz
http://www.mmhk.cz/

