
 

 

 

 

Mistrovství České republiky seniorek 

2019 
„Memoriál Stanislava Šnebergra“ 

 

 

 

Finálový turnaj  

15 a 16. 6. 2019 

(9 30 h. losování a zahájení) 

 

 

 

kde 

Volejbalové kurty VSC Čelákovice 
Na Nábřeží 1676,Čelákovice 25088 

https://mapy.cz/zakladni?x=14.7443245&y=50.1662037&z=17&source=addr&id=10267275 
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VSC se Vám představuje 
 
Klub vznikl v roce 1991 osamostatněním volejbalového oddílu. Navázal na práci a tradice 
několika generací čelákovických volejbalistů, sahající do roku 1926. V roce 1997 vstoupil na 
scénu plážového volejbalu. 
 

Volejbalový  areál  na  břehu  Labe  se  třemi  pískovými  hřišti,  šesti  antukovými  kurty a 
klubovnou s dobrým sociálním zázemím je celé léto plný sportu. V těsné blízkosti jsou 
tenisové kurty, městský stadión, parkoviště i místo pro stanování. V blízkém okolí jsou krásné 
terény a rozsáhlé vodní plochy. Lázně Toušeň, ležící tři kilometry od Čelákovic, nabízejí 
rehabilitační procedury pro léčbu pohybového ústrojí. Ve městě je výběr kvalitních 
stravovacích zařízení i možnost ubytování. 
 
Klub poskytuje svým členům, hostům a veřejnosti možnost hrát volejbal, plážový volejbal, 
nohejbal a tenis. Pořádá tradiční turnaje, soustředění, sportovní a společenské akce pro 
sportovní a obchodní partnery. Staňte se jimi i Vy. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Adresa: 
Volejbalový sportovní club Čelákovice z. s. 
Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice 
číslo účtu: 1019023821/6100 
http://volejbal.celakovice.cz/index.html 

 

Statutární orgán VSC: 
Předseda 
Ing. Pavel Stuchlík, tel. 608 500 725 
IČ: 16556704 
 

 

http://volejbal.celakovice.cz/index.html
http://volejbal.celakovice.cz/index.html


 

Rozpis finálového turnaje  

MR seniorek 2019 
 

 Všeobecná ustanovení 
1. 

Vyhlašovatel soutěže: 
Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2, PS40, 160 00 Praha 6 , tel: 257 215 269, 

e-mail: cvf@cvf.cz, web - www.cvf.cz¨ (dále jen ČVS),  

 

 
  

2. Organizační zajištění:  

2.1 Řízení soutěží 

Soutěž je řízena Komisí společenského významu  ČVS (dále jen KSV) 

 

2.2 Pořadatel soutěže: 

VSC  Čelákovice z.s. 
 

2.3 Garant soutěže: 

Ing. Dagmar Bártová, členka KSV  

  

3. Přihlášky: 

Zaslat na adresu pořadatele do 31.5.2019 

Jiří Fijala Tel: 606 630 704 

jfijalkovci@seznam.cz 

Kopii přihlášky zaslat garantovi soutěže na adresu: Ing. Dagmar Bártová – e-mail: 

bart.dag@seznam.cz 

Přihláška a její vzor je přílohou č. 1 tohoto rozpisu.  

Přihláška musí obsahovat: 

- soupisku družstva 

- jméno, adresu, telefon a e-mail vedoucího družstva (trenéra). 

  

4. Finanční náležitosti: 

Turnajový poplatek: 900 Kč 

číslo účtu: 1019023821/6100 

Do:12.6.2019 

  

5. Náklady družstev: 

Družstva startují na vlastní náklady. 

  

6. Ubytování: 
Sportcentrum Brandýs nad Labem 
Kostelecká1776 
250 01 Brandýs nad Labem 
GPS:50°11'23.143"N,14°39'4.968"E 
zobrazit na mapě » 
Cena: 450 Kč (se snídaní) za osobu a noc 

Je možné i z pátku na sobotu. 
Popř. ve stanech v areálu pořadatele (zdarma ☺) 

mailto:cvf@cvf.cz
mailto:cvf@cvf.cz
mailto:jfijalkovci@seznam.cz
mailto:jfijalkovci@seznam.cz
mailto:bart.dag@seznam.cz
mailto:bart.dag@seznam.cz
http://www.mapy.cz/s/3dGV
http://www.mapy.cz/s/3dGV


 
  

7. Stravování: 

V areálu VSC Čelákovice  (Relax Beach) 

 
Společenský večer: Relax Beach (možnost odvozu do hotelu, cena dle 
počtu zájemců do 100Kč/osoba, nutno objednat v přihlášce) 

8. Zdravotní služba: Záchranná služba je informována, dojezd 10 min. 

 

 Technická ustanovení 
  

1. Předpisy: 

Tato soutěž se obecně řídí  ustanovením STD ČVS (SŘV, PV) a tímto „Rozpisem“. 

  

2. Technická ustanovení 

Ve finálovém turnaji mohou startovat: 

a/ vítězná družstva krajů /družstvo Prahy/ 

b/ při společném turnaji více krajů v I. kole, pak nejen vítěz společného turnaje, 

    ale i nejlépe se umístivší družstvo kraje zúčastněného 

c/ vítěz minulého ročníku (tím není dotčeno právo postupu vítěze  kraje z I. kola – 

v případě vítězství loňského vítěze, postupuje rovněž i družstvo umístěné na druhém 

místě)  

d/ družstvo pořádajícího oddílu. 

KSV ČVS si vyhrazuje právo zařadit, po souhlasu pořadatele do II. kola případně další 

družstvo /a/ z kraje s největším počtem účastníků v základní části. 

 

  

 Hrací systém turnaje 

Bude určen podle počtu přihlášených družstev 

Všechna utkání se hrají na dva vítězné sety. 

Bodování je totožné s bodováním v mistrovských soutěžích ČVS. 

Při rovnosti bodů se postupuje v souladu s ustanoveními v mistrovských soutěžích 

ČVS.  

  

3. Družstva: 

 

 3.1 Družstva 

 

Startují hráčky, které v r. 2019 dosáhnou věku 40 let. Každé družstvo může mít na 

hřišti maximálně dvě hráčky ve věku 35 let až 39 let; tyto hráčky musí být označeny 

barevnou pásku na svém dresu. V zápise o utkání budou označeny písmenem „M“.  

 

3.2 Název družstva 

 

Název družstva nelze měnit v průběhu soutěže. 

Název družstva musí být uveden shodně v přihlášce družstva do soutěže a na soupisce 

družstva. 

 

 

 



 

3.3 Soupiska družstva Každé družstvo startuje na platnou soupisku, kterou nelze 

jakkoliv v průběhu soutěže měnit či doplňovat. 

Soupiska musí být odeslána „garantovi soutěže“ jako součást přihlášky družstva do 

soutěže, „garant soutěže“ tuto soupisku potvrdí a odešle zpět vedoucímu družstva. 

Soupisku družstva musí mít každé družstvo k dispozici při jednotlivých utkáních resp. 

turnajích a předkládají je při kontrole účastníků daného turnaje. 

Ověření soupisky a kontrola jednotlivých hráčů a jejich oprávněnost startu pro daný 

turnaj se provádí na základě průkazů totožnosti. 

 

 

3.4 Úbor družstva 

 

Každé družstvo musí mít jednotné dresy v souladu s ustanovením Pravidel volejbalu 

(dále jen „PV“). Dres „libera“ musí být barevně odlišný od barvy dresů ostatních členů 

družstva. 

Všechny dresy musí být očíslovány v souladu s ustanovením PV. 

  

4. Rozhodčí 

  

Všechna utkání jsou řízena jedním rozhodčím. 

Garant soutěže má právo definovat „hlavního rozhodčího“, který řídí delegaci 

rozhodčích pro jednotlivá utkání turnaje. 

Pořadatel, po dohodě s garantem soutěže, má právo rozhodnout o řízení finálového 

utkání dvěma rozhodčími. 

 

 

  

5. Turnajová komise (dále jen TK) 

 

TK je zřízena pro účely rozhodování o případných námitkách a kontumacích z důvodu 

nepřítomného družstva nebo dostavení družstva k utkání po uplynutí čekací doby. 

Komise rozhoduje hlasováním prostou většinou. Pokud z je jednání vyloučen zástupce 

družstev, rozhodnutí musí být jednomyslné. 

 

Složení TK 

- Jiří Fijala 

- hlavní rozhodčí (pokud není určen tak vždy ten rozhodčí, který byl pro dané 

utkání delegován), 

- zástupce družstev (určen losem před zahájením turnaje z vedoucích 

jednotlivých družstev); pokud se projednávání týká jeho družstva musí být 

z jednání vyloučen.  

  

7. Míče 

 

Všechna utkání soutěže mohou být odehrána pouze míči schválenými pro soutěže 

ČVS, jejich specifikace je: 

GALA BV5591S, BV5581S, BV5091S, BV5011S 

MOLTEN V5M5000 

  



8. Čekací doba 

 

Stanovuje se čekací doba v délce trvání 5 minut od okamžiku vyhlášení utkání 

pořadatelem turnaje. Nedodržení tohoto ustanovení může mít za následky kontumace 

utkání. O uplatnění kontumace rozhodne „turnajová komise“ (tři členové: pořadatel, 

hlavní rozhodčí a zástupce družstev). Rozhodnutí o kontumaci musí být provedeno 

okamžitě a rozhodnutí je konečné. 

 

 

  

9. Námitky 

 

Námitka (dle SŘV) musí být podána hlavnímu rozhodčímu (pokud není nominován 

pro daný turnaj hlavní rozhodčí, tak rozhodčímu daného utkání) do 15 minut po 

skončení utkání s vkladem 300,- Kč. O námitce rozhodne turnajová komise. V případě, 

že bude námitka zamítnuta jako neoprávněná, vklad propadne ve prospěch pořadatele 

turnaje. V případě, že bude námitce vyhověno, bude vklad vrácen družstvu. 

  

10. Titul a ceny 

 

Vítěz finálového turnaje obdrží: 

- titul: Mistr České republiky 

- diplom – věnuje ČVS 

- pohár a medaile – věnuje ČVS 

- věcné ceny od pořadatele soutěže. 

 

Družstva na 2. a 3. místě  obdrží diplomy a medaile, které věnuje ČVS, a věcné ceny 

od pořadatele turnaje. 

  

 

Těšíme se na Vás. 

Sportu zdar a volejbalu zvlášť. 

 

     Za pořádající VSC 

      Jirka Fijala 

 
Děkujeme za podporu: 

 

 


