Český volejbalový svaz
Sportovně-technická komise
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6, stk@cvf.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPIS
kvalifikace o postup do 1. ligy mužů 2022/2023
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.

Pořadatel

TJ Sokol Brno - jih

2.

Datum - hrací termín

23. 4. 2022

3.

Účastníci
Kvalifikace o 1-M
TJ Praga (2-M-B)
TJ Sokol Brno - jih (2-M-C)
Organizační pracovníci jsou uvedeni ve VIS.

Blue Volley Ostrava (2-M-D)

4.

Úhrada nákladů
a) ČVS uhradí pořadatelům odměnu dle uzavřené příkazní smlouvy na základě vystavené
faktury podle pokynu ekonomického úseku ČVS.
b) Družstva startují na náklady svých oddílů a uhradila (vyjma pořadatele) ČVS vklad
do soutěže ve výši 2.100,- Kč.
c) Náležitosti rozhodčích (pro soutěž 1-M) dle Přílohy č. 6 Rozpisu mistrovských soutěží ČVS
dospělých a mládeže 2021/22 (dále jen „Rozpis 2021/22“).

5.

Řízení kvalifikace
Kvalifikaci řídí STK ČVS. Veškerou korespondenci zasílejte na adresu vedoucího soutěže.
Vedoucí soutěže:

6.

Ing. Ivan Iro - viz čl. 1 Rozpisu 2021/22

Ubytování
Pořadatel je povinen zabezpečit ubytování na základě objednávky družstva, pro rozhodčí
bez předchozí objednávky. Družstva zašlou pořadateli objednávky na nocleh dle jejich dohody
(pro urychlení telefonicky nebo e-mailem).

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
7.

Předpis
Hraje se podle platných sportovně-technických předpisů - čl. 3 Soutěžního řádu volejbalu (dále
jen „SŘV“).
Hraje se s použitím tří míčů s podavači dle Rozpisu 2021/22 (viz soutěž 1-M). Míče pro
rozcvičení a utkání poskytne pořadatel.

8.

Startují
Hráči bez omezení věku.
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9.

Podmínky účasti
a) Hráči a funkcionáři startují na platné průkazy členů ČVS.
b) Družstva předkládají soupisku 2021/22.
Start „H“ hráčů:
• je povolen jen za předpokladu, že hráč za hostující družstvo startoval (viz čl. 5, bod 1.
SŘV) v soutěžním období 2021/22 a v dané základní soutěži nejméně v 50 % utkání,
• pokud mateřské družstvo hráče i družstvo, ve kterém hráč hostuje, startují v baráži
a hráč je na soupisce mateřského družstva, pak platí ustanovení čl. 10, odst. 1.1.b SŘV,
tj. hráč nemůže nastoupit za družstvo, ve kterém hostuje.
Start „S“ hráčů jednoho oddílu - startují-li obě družstva v kvalifikaci, mohou „S“ hráči
startovat pouze za jedno družstvo. Start za druhé družstvo se považuje za neoprávněný
s hracími a disciplinárními důsledky.
c) Pořadatel je povinen hlásit výsledek utkání pomocí SMS dle Rozpisu 2021/22 (název
skupiny 1-M-K), popř. jej zadat přímo do VIS.

10. Hrací systém a rozlosování
Hraje se jednokolově systémem každý s každým na tři vítězné sety. Po odehraném utkání
má družstvo právo na 90 min. přestávku.
Rozlosování je uvedeno ve VIS - záložka 1-M-K.
https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=1-m&skupina=1-m-k&sezona=2021%2F22
Hodnocení výsledků:
Provádí se podle čl. 28 SŘV.
11. Námitky
Jejich podání se řídí čl. 29 a 32 SŘV a zasílají se doporučeně na adresu STK ČVS.
12. Zápisy o utkání
Pořizují se na předepsaném mezinárodním tiskopisu (česká verze) podle čl. 21 SŘV. Pořadatel
je povinen vložit nejbližší pracovní den po utkání fotokopii zápisu v odpovídající kvalitě přímo
do systému VIS (modul Soutěže) a po odehrání baráže je odeslat vedoucímu soutěže. Vedoucí
soutěže je oprávněn vyžádat si zaslání zápisu v případě např. závad v zápisu, nečitelné
fotokopie, disciplinárních prohřešků apod.
13. Postupy a sestupy
Družstva na 1. a 2. místě postupují do 1. ligy mužů 2022/2023. Družstvo na 3. místě sestupuje
do 2. ligy mužů 2022/2023.

Zásady tohoto Rozpisu byly schváleny Výborem ČVS dne 15. července 2021.

Mgr. Marek Pakosta
předseda ČVS

Ing. Petr Kvarda
předseda STK ČVS

Ing. Ivan Iro
generální sekretář ČVS

Rozdělovník:
- přihlášená družstva
- delegovaní rozhodčí
Rozpis kvalifikace o postup do 1. ligy mužů 2022/23

Strana 2

