
 

 

R O Z P I S 8.ročníku Republikové soutěže mladšího žactva 

 
1. Termíny: 

Mladší žákyně: 

• 1. kolo 26.-27.3.2022, 

• 2. kolo 23.-24.4.2022, 

• 3. kolo - finále 13.-15.5.2022. 

Mladší žáci:  

• 1. kolo 9.-10.4.2022 (může být i na jeden den), 

• 2. kolo - finále 6.-8.5.2022, 

 

2. Vedoucí soutěže chlapců: Jaroslav Linhart, j.linhart@volny.cz , 728 661 797 

3. Vedoucí soutěže dívek: Eliška Gavalcová, cvs.soutezemladeze@seznam.cz , 731 517 

456 

4. Přihlášky:  

• nejpozději do 31.ledna 2022 přes VIS/PODATELNA - Přihláška do soutěží KVS/OVS, 

• Kódy soutěží pro přihlášku do VISu: MCR-ZCIM a MCR-ZKYM, 

• do 31.ledna zašlete mailem vedoucímu soutěže soupisku družstva vygenerovanou 

z krajské soutěže mladšího žactva z VISu, 

• zároveň můžete mailem vedoucímu soutěže sdělit, zda máte zájem uspořádat 1. 

nebo 2. kolo. 

5. Pořadatelé 

a) mladší žákyně: Volejbal Tábor 

• Ing. Dagmar Bártová, bart.dag@seznam.cz. 733 654 128 

b) mladší žáci: TJ Slavia Hradec Králové 

• Ondřej Kodym, ondrej.kodym@gmail.com, 605 238 224 

6. Účastníci: 

a) mladší žákyně: 

• 1. kolo - všechna přihlášená družstva rozdělená regionálně vedoucím soutěže do 

skupin, 

• 2. kolo - 5 skupin po osmi účastnících rozdělené vedoucím soutěže 

• 3. kolo (finále) - 15 postupujících družstev z 2. kola a pořadatel finále. 

b) mladší žáci:  

• 2. kolo - všechna přihlášená družstva rozdělená vedoucím soutěže regionálně do 

skupin, 

• 3. kolo (finále) - 15 postupujících družstev z 2. kola a pořadatel finále. 

7. Systém a postupy: 

a)  mladší žákyně: 
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• 1. kolo – bude uskutečněno při vyšším počtu jak 40 družstev - postup 40 družstev 

ze skupin dle klíče určeného řídící soutěže, 

• 2. kolo – 40 družstev - postup 3 družstev z každé skupiny, 

• 3. kolo (finále) - 15 družstev ze skupin dle klíče určeného řídícím soutěže, 

o družstva budou rozdělena do 4 skupin po 4 účastnících vedoucím soutěže. 

Po odehrání základních čtyřčlenných skupin družstva na 1.až 3.místě 

skupin A– B a C – D vytvoří dvě šestičlenné skupiny E a F, kde hraje každý s 

každým se započítáním výsledků ze základních skupin A až D. Po skončení 

skupin E a F odehrají dle umístění utkání o postup do utkání o konečné 

umístění takto : 1E – 2F, 2E – 1F, 3E – 4F, 4E – 3F, 5E – 6F, 6E – 5F. 

Vítězové hrají utkání o 1.-2., 5.-6., 9.-10.místo. Poražení o 3.-4., 7.-8., 11.-

12.místo. Družstva na 4.místě ve skupinách odehrají skupinu G o umístění 

na 13.-16. místě, 

o hraje se na dva vítězné sety italské bodování. 

b) mladší žáci  

• 2. kolo – všechna přihlášená družstva dle klíče určeného řídící soutěže, postup 

z každé skupiny 3 týmy, 

• 3. kolo - 15 družstev ze skupin dle klíče určeného řídícím soutěže, 

o družstva budou rozdělena do 4 skupin po 4 účastnících vedoucím soutěže. 

Po odehrání základních čtyřčlenných skupin družstva na 1.až 3.místě 

skupin A– B a C – D vytvoří 2 šestičlenné skupiny E a F, kde hraje každý s 

každým se započítáním výsledků ze základních skupin A až D. Po skončení 

skupin E a F odehrají dle umístění utkání o postup do utkání o konečné 

umístění takto : 1E – 2F, 2E – 1F, 3E – 4F, 4E – 3F, 5E – 6F, 6E – 5F. 

Vítězové hrají utkání o 1.-2., 5.-6., 9.-10.místo. Poražení o 3.-4., 7.-8., 11.-

12.místo. Družstva na 4.místě ve skupinách odehrají skupinu G o umístění 

na 13.-16. místě, 

o hraje se na dva vítězné sety italské bodování. 

8. Úhrada nákladů: 

• finále - družstva uhradí pořadateli vklad ve výši 2 000  Kč, 

• ostatní kola - družstva uhradí pořadateli vklad ve výši 1 500 Kč 

• ČVS poskytne na základě uzavřené smlouvy na organizační a technické 

zabezpečení finálového turnaje každému pořadateli částku 50 000 Kč 

9. Předpis: 

• hraje se dle platných sportovně technických předpisů – čl.2 SŘV, 

• je povolen start libera, 

• hraje se míči Gala, 

• míče pro rozcvičení a utkání mají družstva vlastní, 

• výška sítě pro obě kategorie 215 cm 

10. Startují: 

• chlapci i dívky narození po 1.1.2009 a mladší. 

11. Podmínky účasti: 



 
• soupiska vytvořená systémem VIS pro kategorii ZCIM a ZKYM – možná je i 

elektronická varianta z vis.cvf.cz, 

• hráčky a hráči musí být na soupisku zapsány nejdéle do 31.1.2021, 

• platné členské průkazy ČVS – možná je i elektronická varianta z vis.cvf.cz. 

12. Pořadatelé: 

a) pořadatelé 1. a 2. kola budou vybráni na základě zájmu oddílů o pořádání vedoucími 

obou soutěží,  

b) pořadatelé republikového finále: 

• mladší žákyně: Volejbal Tábor, 

• mladší žáci: TJ Slavia Hradec Králové. 

13. Výsledky: 

• všichni pořadatelé jsou povinni zadávat průběžně výsledky do VISu. 

14. Rozhodčí:  

• pro 1. a 2. kolo zajišťuje pořadatel ve spolupráci s komisí rozhodčích příslušného KVS, 

• rozhodčí pro republikové finále deleguje KR ČVS ve spolupráci s KR příslušného KVS, 

kde je turnaj uspořádán, 

• utkání řídí jeden rozhodčí, 

• kvalifikované zapisovatele zajistí pořadatel, 

• rozhodčí na jednotlivá utkání deleguje hlavní rozhodčí, 

• odměny za řízení utkání a náhrady rozhodčích budou určeny dohodou. 

15. Námitky: 

• jejich podání se řídí čl.29 a 32 SŘV. 

16. Ceny: 

• ČVS zajišťuje 

o diplomy pro všechna družstva a nejlepší hráčky/hráče 

o poháry pro první 3 týmy 

o medaile pro prvá 3 družstva. 

o poháry pro nejlepší hráčky, hráče a trenéry, 

o věcné ceny pro republikové finále v rámci svých možností zajišťuje pro 

družstva pořadatel. 

 

Rozpis schválen Výborem ČVS dne 10. listopadu 2021. 

 

Mgr. Marek Pakosta v.r.      Petr Juda v.r.                           Ing. Ivan Iro v.r. 

předseda ČVS                           vedoucí Úseku mládeže generální sekretář ČVS 

 

Jakub Lejsek v.r. 

hlavní garant nemistrovských soutěží mládeže ČVS 


