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

ROZPIS
kvalifikace o postup do 2. ligy kadetek 2022/2023
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.

Pořadatel

Skupina A:
Skupina B:
Skupina C:

Volleyball Nymburk
VK Královo Pole
TJ Nový Jičín

2.

Datum

23. - 24. dubna 2022

3.

Místo

Skupina A:
Skupina B:
Skupina C:

Zimní stadion, U Stadionu 12, Nymburk
Hala SG Ludvíka Daňka, Botanická 63, Brno
Sportovní hala ABC, Purkyňova 116/48, Nový Jičín

Organizační pracovníci pořadatele:
Skupina A:
Jindřich Licek
MT: 739 549 123
Skupina B:
Petr Pavlica
MT: 737 925 149
Skupina C:
Oldřich Valenta
MT: 604 888 818
4.

E-mail: pavlica@vkkpbrno.cz
E-mail: olvavolejbalnj@seznam.cz

Účastníci

Skupina A
Skupina A1
SK Třebín
VK Rokycany
VK Šanov Teplice
Skupina A2
SK Náchod
TJ Jičín
Volleyball Nymburk
5.

E-mail: jindrich.licek@volleyball.cz

Skupina B
Skupina B1
TJ Jiskra Havlíčkův Brod „B“
VK Královo Pole J „D“
Volejbal Tábor
Skupina B2
TJ Minerva Boskovice
TJ Sokol Havlíčkův Brod
SK Slavia Praha - volejbal

Skupina C
Skupina C1
TJ Nový Jičín
VK AUSTIN Vsetín
TJ Svitavy „C“
Skupina C2
VC Kroměříž
TJ Ostrava „B“
SK Kojetín 2016

Úhrada nákladů
a) ČVS uhradí pořadatelům odměnu dle uzavřené příkazní smlouvy na základě vystavené
faktury podle pokynu ekonomického úseku ČVS.
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b) Družstva startují na náklady svých oddílů a uhradila (vyjma pořadatelů) ČVS vklad
do soutěže ve výši 450,- Kč.
c) Pořadatel uhradí rozhodčím níže uvedené odměny (pro soutěž 1-KKY) a cestovní náhrady
dle Přílohy č. 6 Rozpisu mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2021/22 (dále jen
„Rozpis 2021/22“).
o 360,- Kč / utkání
Poznámka: V případě, že se utkání hraje ve všední pracovní den v dopoledních či odpoledních hodinách
(se začátkem do cca 15:30 hod.), zvyšuje se odměna rozhodčího o 250,- Kč / utkání.

o

6.

cestovní náhrady - viz prováděcí předpis „Cestovní náhrady členů ČVS“, který provádí
směrnici č. 09/2011 „Hospodaření v ČVS“
http://www.cvf.cz/dokumenty/download/01_Sbírka%20směrnic%20ČVS/0911%20Prováděcí%20předpis%20cestovní%20náhrady%20členů%20ČVS.pdf
výše sazeb viz následující odkaz
https://www.cvf.cz/dokumenty/download/13_Jin%C3%A9/2022_Stanoven%C3%AD%20
stravn%C3%A9ho%20a%20v%C3%BD%C5%A1e%20pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A9%20
ceny%20za%20pohonn%C3%A9%20hmoty%20pro%20rok%202022.pdf

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“).
V kvalifikaci platí ustanovení Pravidel volejbalu o startu dvou liber a o složení družstva
14 hráček + 5 funkcionářů. V případě, že družstvo má 13 nebo 14 hráček, musí mít 2 libera.
V případě 12-ti hráček, může mít až 2 libera. V zápisech, kde jsou kolonky jen pro 12 hráček,
se libera zapisují jen do speciálních kolonek na libera !!!
V zápise o utkání mohou být uvedeny pouze 2 „H“ hráčky. Porušení tohoto ustanovení se při
startu hráček v utkání postihuje hracími důsledky (čl. 27 odst. 1b) SŘV) dle čl. 27 odst. 4j) SŘV.
Oficiální míče:
• GALA
BV5591S, BV5581S, BV5091S, BV5011S
• MOLTEN
V5M5000
• MIKASA
MVA200, MVA300, V200W
Hraje se jedním míčem bez podavačů. Míče pro rozcvičení a utkání poskytne pořadatel.

8.

Startují
Hráčky narozené 1. 1. 2004 a mladší.

9.

Podmínky účasti
a) Hráčky a funkcionáři startují na platné průkazy členů ČVS.
b) Družstva předkládají soupisku 2021/22 s tím, že za družstva přeborníků krajů mohou
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startovat pouze hráčky, které byly doplněny na soupisku do 31. 1. 2022.
Všechna družstva musí mít svoji soupisku v příslušné základní soutěži uvedenou ve VISu !!!
Start „H“ hráček:
• je povolen jen za předpokladu, že hráčka za hostující družstvo startovala (viz čl. 5, bod 1.
SŘV) v soutěžním období 2021/22 a v dané základní soutěži nejméně v 50 % utkání,
• pokud mateřské družstvo hráčky i družstvo, ve kterém hráčka hostuje, startují v kvalifikaci
a hráčka je na soupisce mateřského družstva, pak platí ustanovení čl. 10, odst. 1.1.b SŘV,
tj. hráčka nemůže nastoupit za družstvo, ve kterém hostuje.
Start „S“ hráček jednoho oddílu - startují-li obě družstva v kvalifikaci, mohou „S“ hráčky
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
2-KKY-KA,KA1,KA2, 2-KKY-KB,KB1,KB2 a 2-KKY-KC,C1,C2), popř. jej zadat přímo do VIS.
10. Hrací systém a rozlosování
V každé skupině se hrají 2 podskupiny po 3 družstvech (první dva z každé podskupiny postupují
se započtenými výsledky do finálové skupiny daného turnaje), všechna utkání se hrají na tři
vítězné sety.
Následné utkání se hraje 30 min. po skončení předcházejícího utkání. Po odehraném utkání
má družstvo právo na 90 min. přestávku.
Rozlosování je uvedeno ve VISu - záložka 2-KKY-KA,KA1,KA2,KB,KB1,KB2,KC,KC1,KC2.
Sk. „A“: https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=2-KKY&skupina=2-kky-ka&sezona=2021%2F22
Sk. „A1“: https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=2-KKY&skupina=2-kky-ka1&sezona=2021%2F22
Sk. „A2“: https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=2-KKY&skupina=2-kky-ka2&sezona=2021%2F22
Sk. „B“: https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=2-KKY&skupina=2-kky-kb&sezona=2021%2F22
Sk. „B1“: https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=2-KKY&skupina=2-kky-kb1&sezona=2021%2F22
Sk. „B2“: https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=2-KKY&skupina=2-kky-kb2&sezona=2021%2F22
Sk. „C“: https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=2-KKY&skupina=2-kky-kc&sezona=2021%2F22
Sk. „C1“: https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=2-KKY&skupina=2-kky-kc1&sezona=2021%2F22
Sk. „C2“: https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=2-KKY&skupina=2-kky-kc2&sezona=2021%2F22
Hodnocení výsledků:
Provádí se podle čl. 28 SŘV.
11. Řízení kvalifikace
Kvalifikaci řídí STK ČVS. Veškerou korespondenci zasílejte na adresu vedoucího soutěže.
Vedoucí soutěže: Ing. Petr Kvarda
Šípková 1424, 332 02 Starý Plzenec
MT: 603 398 862, 602 648 413
E-mail: kvarda@cvf.cz
Utkání řídí jeden rozhodčí - viz delegace ve VISu. Kvalifikované zapisovatele zajistí pořadatel.
12. Námitky
Jejich podání se řídí čl. 29 a 32 SŘV a zasílají se doporučeně na adresu STK ČVS.
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13. Zápisy o utkání
Pořizují se na předepsaném mezinárodním tiskopisu (česká verze) podle čl. 21 SŘV. Pořadatel je
povinen vložit nejbližší pracovní den po utkání fotokopie zápisů v odpovídající kvalitě přímo
do systému VIS (modul Soutěže) a zaslat je nejbližší pracovní den po utkání doporučeně
na adresu vedoucího soutěže podle bodu 11. tohoto Rozpisu.
14. Postupy a sestupy
Družstva na 1. a 2. místech ve finálových skupinách A, B a C postoupí do 2. ligy kadetek
2022/2023.
Ostatní družstva sestoupí do příslušných krajských přeborů 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
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