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Mistrovství České republiky  
superseniorek a superveteránů ve volejbalu 

pro rok 2019 
 
Vyhlašovatel soutěže:  Český volejbalový svaz 
 

Organizátor soutěže: Komise společenského významu volejbalu ČVS (KSV ČVS) 
 

Garanti soutěže: superseniorky –  Ing. Dagmar Bártová  
tel. 733 654 128, e-mail: bart.dag@seznam.cz 

superveteráni –  Václav Židů  
tel. 602 969 805, e-mail: volejbal.zidu@gmail.com 

 

Pořadatel soutěže:  SKOK J. Hradec, z.s. 
    Jarošovská 743, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 60820659 
 

Partneři:  Jihočeský kraj, Město J. Hradec 
 

Termín konání:  sobota 19. října a neděle 20. října 2019 
 

Ředitel soutěže:  Otakar Kinšt ,  Jarošovská 743, 377 01 Jindřichův Hradec 
tel. 606 934 098,  e-mail: kinstota@seznam.cz  

 

Hlavní rozhodčí:  Václav Aubrecht tel. 723 450 016 / Vlastimil Janoušek tel. 723 469 291 
 

Místo konání:  Městská sportovní hala, U stadionu 1137, J. Hradec II  
velký sál – 3 hřiště (palubovka) a malý sál – 1 hřiště (umělý povrch) 

 

Turnajová komise:  ředitel soutěže, hlavní rozhodčí, garanti obou kategorií 
 

Předpis: Hraje se podle pravidel a soutěžního řádu volejbalu, dle propozic soutěže 
schválených Správní radou ČVS dne 12. 12. 2018 a podle tohoto rozpisu. 

 

Kategorie:  
 

- V kategorii superseniorek hrají hráčky narozené v roce 1969 a dříve. V utkání mohou 
být na hřišti maximálně dvě hráčky v rozmezí 45 až 49 let, označené na levém rukávu 8 
cm vysokým písmenem „S“, barevně odlišeným od barvy drezu. Tímto písmenem 
budou hráčky označeny i v zápisu o utkání. V soutěži se umožňuje start všem hráčkám, 
které jsou (nebo v minulosti byly) členkami příslušného oddílu/klubu, respektive mají 
zájem za něj hrát, a jejich stávající či bývalý oddíl /klub v soutěži nehraje. 

 

- V kategorii superveteránů mohou hrát výhradně hráči narozeni v roce 1969 a dříve. 
 

Startují:  
V kategorii superseniorek startují družstva volejbalových oddílů /klubů/, nikoliv výběrů 
okresů, měst či krajů, na základě přihlášek zaslaných KVS do stanoveného termínu. 
Právo startu na MČR mají:  

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 
e) KSV ČVS si vyhrazuje právo zařadit, po souhlasu pořadatele, do tohoto II. kola 

soutěže případně další družstvo(a) z kraje s největším počtem účastníků v I. kole. 



V kategorii superveteránů startují družstva, která absolvovala předchozí kvalifikační 
turnaje a přihlásila se ve stanoveném termínu. 
 
Přihlášky:  Jednotlivá družstva (v kategorii superseniorek prostřednictvím krajských 

volejbalových svazů) zašlou přihlášky (Příloha  č. 1) na adresu ředitele 
soutěže (kopii garantovi soutěže) nejpozději do 20. září 2019. 

 
Herní systém:  
 
Superseniorky – do šesti zúčastněných družstev sehrají týmy zápasy každý s každým na 
dva vítězné sety, při více účastnících budou nalosovány dvě skupiny s následnými zápasy 
o umístění 
 
Superveteráni -  osm družstev, postupujících dle získaných bodů z šesti kvalifikačních 
turnajů, bude hrát v jedné skupině každé s každým na dva hrané sety  
Losování: Bude provedeno ředitelem a garantem soutěže do 30. září a bude obratem 
zasláno přihlášeným družstvům.  
 
Hospodářské náležitosti: 
 
Družstva startují na vlastní náklady a nebezpečí.  
 
Ubytování a stravování – Obojí si přímo dojednávají a zajišťují organizační pracovníci 

jednotlivých družstev se zařízeními, ve kterých je ubytování předběžně 
zamluveno a jejichž seznam a kontakty jsou v příloze  č. 2 tohoto rozpisu. 
Služby je potřeba domluvit a objednat nejdéle do 30. září t.r.!!  
Ve sportovní hale bude celodenní teplé i studené občerstvení (možnost 
oběda).  

 
Startovné – činí za každé družstvo superseniorek 1 200 Kč a superveteránů 1 400 Kč. 

Musí být uhrazeno do 10. října převodem na účet pořadatele 
č. 19-0308720207/0100 v.s. 1920102019), výjimečně nejdéle v hotovosti při 
prezenci v den zahájení MČR. 

 
Časový program: 
 
sobota 19. října:    9,00 – 10,00 prezence (klubovna Městské sportovní haly) 

10,00 – 19,00  utkání dle rozlosování 
11,00  slavnostní zahájení M ČR (po první sérii zápasů) 
20,00  společenský večer  

 
neděle 20. října:    9,00 – 15,00 utkání dle rozlosování 

15,00  vyhlášení výsledků a zakončení Mistrovství ČR 
 
 
V J. Hradci dne 5. srpna 2019 
 
 
 
Ing. Dagmar Bártová  Václav Židů   Otakar Kinšt 
garant superseniorek  garant superveteránů ředitel soutěže 
 
 

 



Příloha č. 1: 

Mistrovství České republiky  
superseniorek a superveteránů ve volejbalu  

pro rok 2019 

J. Hradec 19. a 20. října 2019 
  

PPŘŘIIHHLLÁÁŠŠKKAA  
 
Oficiální název družstva: 
……………………………………………………………………… 
 
Kategorie:   SUPERSENIORKY   /   SUPERVETERÁNI     (zaškrtnout) 
 
 
Organizační  pracovník / vedoucí družstva: 
 
 
Jméno:      ………………………………………………………………………. 
 
Bydliště:      ……………………………………………………………………………………… 
 
Tel       …………………..………..………………  
 
Kontaktní e-mail: ………………………………………………………………………… 
 
 
Do J. Hradce družstvo přijede v ……………………………… asi v ………..………… 
hodin. 
 
Způsob dopravy /prosím zaškrtněte/:   a) osobní auta  

b) vlastní autobus   
c) vlak 
d) linkový autobus 

 
 
V ………………………………. dne ……………………….. 

 
 
 
 
 
      …………………………. 
                  podpis  

 
Přihlášku je třeba zaslat nejdéle do 20. září 2019 na adresu: 

Otakar Kinšt, SKOK, Jarošovská 743, 377 01 J. Hradec II 
e-mail:  kinstota@seznam.cz 



Příloha č. 2: 

 

Předběžné domluvené ubytovací a stravovací kapacity  
při Mistrovství České republiky superseniorek a supervetránů ve volejbalu  

v J. Hradci ve dnech 19. a 20. října  2019 
 

-  domluvit přímo s provozovateli do 30. září 2019!! - 
 
 

Hotel Perla /Nádražní 299/ - paní Troch 
kontakt:  perla@p-atelier.cz      tel.  702 184 322 
 
Hotel Vajgar /náměstí Míru 162/  - p. Ladislav Baťha 
kontakt:  recepce@hotel-vajgar.cz    tel.  603 113 119  
 
Hotel Concertino /nám Míru 141/ - p. Michal Švihálek 
kontakt:  info@concertino.cz   tel. 606 601 702 

 
Penzion Měšťan /Panská 102/ - p. Šteflová  
kontakt:  office@penzionmestan.cz   tel. 725 040 408 

 
Penzion Skrýchov /Dolní Skrýchov 17/ - manželé Kučerovi 
kontakt:  pension@pensionskrychov.cz    tel. 605 295 910 

 
Penzion Kasper /nám. Míru 178 – recepce nám. Míru 157/ - p. Kasperová 
kontakt:  kasper@cyklopenzion.cz     tel. 777 043 666 
 
Penzion Černej pták /Štítného 117/- p. Vladimír Kos 
kontakt:  info@cernejptak.cz    tel. 602 175 543 
 
Penzion Udírna /Kostelní 72/- p. Petr Kadlec 
kontakt:  kadan@centrum.cz    tel. 608 817 529  
 
Penzion a restaurace U Tkadlen /Pod hradem 7/ - p. Jan Fidler 
kontakt:  utkadlen@centrum.cz   tel. 603 869 486 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Závaznou objednávku dojednejte a vyřiďte do 30. září 2019!! 


