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PŘV
RŘV
VIS
MPV
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-

Česká republika
Mezinárodní volejbalová federace
Evropská volejbalová federace
Český volejbalový svaz
Moravskoslezský
Krajský volejbalový svaz
Okresní volejbalový svaz
Výbor krajského volejbalového svazu
Sportovně technická komise
Komise rozhodčích
Komise mládeže
Komise mládeže chlapeckých složek
Komise mládeže dívčích složek
Disciplinární komise
Registračně matriční komise
Trenérsko-metodická komise
Hospodářská komise
Soutěžní řád volejbalu
Disciplinární řád volejbalu
Přestupní řád volejbalu
Registrační řád volejbalu
Volejbalový informační systém
Mezinárodní pravidla volejbalu

EX
1
2
L
ČP
KP
A….D
M
Z
U22
U20
U18
U16
U14

-

Extraliga
První liga
Druhá liga
Liga
Český pohár
Krajský přebor
Skupina (uváděno za příslušnou skupinou)
Mužská kategorie
Ženská kategorie
Under 22 let
Under 20 let
Under 18 let
Under 16 let
Under 14 let

TZ
TB
TM
F
E
TH
NH

-

Telefon zaměstnání
Telefon byt
Telefon mobil
Fax
E-mailová adresa
Telefon hala
Náhradní hala
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A. Všeobecná a technická ustanovení
1. Řízení soutěží
ČVS je výhradním majitelem, zřizovatelem a organizátorem volejbalových soutěží a akcí na území České
republiky, které řídí svými orgány všech stupňů v duchu dokumentů FIVB a CEV a na základě předpisů,
které pro jejich řízení vydává.
Krajské soutěže vyhlašuje Výbor MS KVS.
Krajské soutěže řídí Sportovně Technická Komise MS KVS.
Veškerou korespondenci týkající se dané skupiny, zasílejte na adresu vedoucího příslušné soutěže.

Komise STK MS KVS

oficiální email

stk.mskvs(at)cvf.cz

Předseda STK MS KVS

Ing. Václav Steffek
Srbská 21
700 30 Ostrava

TM: 737 95 60 55
TZ: 702 268 113
E: vaclav.steffek(at)seznam.cz
steffek(at)cvf.cz
skype: vs-lucky

soutěže dospělých
Člen STK MS KVS

Mgr. Miloslav Chrobák
73911 Janovice 363

TM: 734 412 953
TZ: -E: chrobak13(at)seznam.cz
skype:

soutěže U20Z, U16Z
Člen STK MS KVS

Ing. Jana Kavalová
Na Hermaně 216/22
739 32 Vratimov

TM: 724 772 749
TZ: --E: jana.kavalova(at)email.cz
skype: jana.kavalova

soutěže U22M, U20M,
U16M
Člen STK MS KVS

Ing. Bc. Jakub Karásek
Na Vyhlídce 514
742 42 Šenov u Nového Jičína

TM: 605 890 238
TZ:
E: jakub.karasek(at)komenskeho66.cz
Skype: jakub karásek

soutěže U18Z, U14Z
Člen STK MS KVS

Ing. Kateřina Pomahačová
Na Pustkách 823
735 41 Petřvald

TM: 733 749 627
TZ: --E: kpomahacova(at)seznam.cz
skype:

soutěže U18M, U14M
Člen STK MS KVS

Mgr. Veronika Zoubková
Kosmonautů 6
748 01 Hlučín

TM: 777 138 206
TZ: --E: kota.kota(at)centrum.cz
Skype:

Zpět na obsah
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Registrace a přestupy:

http://www.cvf.cz/cvs/registrace/

Sekretariát MS KVS – kontakt
Moravskoslezský krajský
volejbalový svaz

Sekretář MS KVS

Bankovní spojení:

Vítkovická 3083/1
702 00
Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Šárka Sonnková

TZ: 604 676 708
E: mskvs(at)seznam.cz
Web: http://ms.cvf.cz

TM: 604 676 708
E: mskvs(at)seznam.cz
Skype: ---

Raiffeisen Bank

Číslo účtu: 3083308302/5500
Název účtu: Moravskoslezský kraj
IČ: 06617549

.

Úřední hodiny pro styk s veřejnosti

středa

10:00 - 16:00 hod.

Zpět na obsah
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2. Pořadatel
Pořadatelem utkání je vždy družstvo uvedené na prvém místě v pořadu utkání podle rozlosování s výjimkou
soutěží hraných turnajovým systémem, nebo družstvo přímo jmenované.
Další upřesnění viz oddíl C) Soutěže.

3. Hrací termíny a začátky utkání
Jsou uvedeny včetně tolerancí začátků utkání v oddíle C) Soutěže.
Veškeré požadavky na změny hracích termínů, začátků utkání, změnu haly se zadávají do VIS v modulu
Podatelna!!!
Pořadatel může v odůvodněných případech v důsledku vytížení haly změnit začátek utkání bez souhlasu
hostujícího družstva a STK v časovém rozpětí dle uvedené tolerance.
Žádost o změnu termínu utkání zadává družstvo elektronicky do VIS. V případě splnění všech náležitostí
žádosti a odsouhlasení vedoucím soutěže, zašle VIS elektronicky oznámení všem zainteresovaným stranám.
Zjištěné neoprávněné svévolné změny budou trestány pořádkovou pokutou.
Změny jsou v rozlosování uváděny ihned po splnění všech požadovaných náležitostí.
Změna termínu jakéhokoli utkání nebude povolena na termín po skončení soutěže, resp. části soutěže, kde
se rozhoduje o postupech do vyšších soutěží!!!

4. Místo utkání
Hraje se ve sportovních halách (tělocvičnách) zúčastněných družstev podle rozlosování.
Povolené výjimky z rozměrů sportovních hal (tělocvičen), jsou uvedeny v systému VIS u příslušného družstva.

Zpět na obsah
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5. Úhrada nákladů
5.1 Družstva startují v soutěži na vlastní náklady.
5.2 Licenční poplatek družstva (LPD) v soutěžích ČVS je splatný s podáním přihlášky v řádném termínu a je
stanoven takto:
Dospělí
U22, U20, U18

800,-Kč
500,-Kč

U16, U14

300,-Kč

Při podání přihlášky v náhradním termínu je LPD dvojnásobný. Ustanovení bodu 5.4 tímto není dotčeno.
Zájemce o účast v soutěži uhradí v termínu podání přihlášky LPD.
Družstva z jiných krajů uhradí navýšení vkladu do soutěže o 200,-Kč, výjimku tvoří soutěže mladšího
žactva, regionální ligy kadetů a minivolejbal v barvách
5.3 Hráči družstva, trenéři, rozhodčí a delegáti ČVS, uvedení na listině rozhodčích a delegátů ČVS, funkcionáři
oddílů a další osoby, které se zapojují do činnosti ČVS, zaplatí licenční příspěvek (LP) ve výši dle směrnice
č. 10/2011 „Licenční příspěvky v ČVS“ ve znění změny č. 6/2022:
• dospělí nad 18 let včetně
300,- Kč
• mládež do 18-ti let
200,- Kč
Výše LP se řídí datem podání žádosti o platbu LP vůči věku (datu narození) hráče (funkcionáře atd.). Od
úhrady LP jsou osvobozeni čestní členové ČVS a členové Síně slávy českého volejbalu.
5.4 Převody soutěží – platný postup při převodu soutěže (zvýšení LPD):
a) oprávněný účastník soutěže se do soutěže nepřihlásil a převod je proveden včetně podání přihlášky
- v řádném termínu …………… LPD – základní
- v náhradním termínu ……… LPD – dvojnásobek
b) oprávněný účastník soutěže se do soutěže přihlásil a převod je proveden včetně podání nové přihlášky
- v řádném termínu …………… LPD – základní
- v náhradním termínu ……… LPD – dvojnásobek
O podmínkách převodu soutěže po náhradním termínu rozhodne STK MS KVS. Převod musí být předem
odsouhlasen STK MS KVS! LPD současně s převodem soutěže a podáním přihlášky uhradí nový účastník
soutěže, LPD zaplacený původním účastníkem propadá ve prospěch ČVS.
Upozornění:
Výše pořádkové pokuty podle Přílohy č. 2 SŘV může být uložena oddílům – družstvům podle závažnosti
provinění až do maximální výše.

Zpět na obsah
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Účastníci
Jsou uvedeni v oddílu B) Zařazení družstev do soutěží.
Adresář sportovních hal (tělocvičen) a organizačních pracovníků družstev – viz oddíl C) Soutěže

Předpis
Hraje se podle platných sportovně-technických předpisů - čl. 3 SŘV a podle platných Mezinárodních pravidel
volejbalu s výjimkami schválenými ČVS.
Výjimky z Pravidel volejbalu:
- 4.3.3. čísla dresů mohou být od 1 do 99
- 4.3.3.2 čísla musí být vysoká 10 - 15 cm na prsou a 15 - 20 cm na zádech
Hráč (-ka) nesmí startovat v jednom kole za dvě družstva ve stejné soutěži. Porušení tohoto ustanovení se
postihuje hracími důsledky (čl. 27 odst. 1b) SŘV) dle čl. 27 odst. 4k) SŘV.
Upozornění: Platná znění MPV a změny Směrnic a předpisů ČVS jsou zveřejňována na webových stránkách
ČVS (http://www.cvf.cz)
Rozhodčí a družstva jsou povinni dodržovat “Hrací protokol”
Oficiální barevné hrací míče
• GALA řada Pro-Line Oficial ( BV5011, BV5211, BV5091)
• GALA řada Pro-Line 10 (BV5521, BV5581, BV5591),
• GALA řada Competition (BV5281)
Hraje se míči podle volby pořadatele. Bez podavačů, jeden míč + jeden náhradní (v prostorných halách se
doporučuje použití tří míčů s podavači). Upřesnění předpisů a hracích míčů - viz oddíl C) Soutěže.

2. Start hráčů a hráček
Dospělí
U22
U20
U18
U16
U14

Bez omezení věku
Narození 1. 1. 2002 a mladší
Narození 1. 1. 2004 a mladší
Narození 1. 1. 2006 a mladší
Narození 1. 1. 2008 a mladší
Narození 1. 1. 2010 a mladší

Minivolejbal
Modrý
Zelený
Červený
Oranžový
Žlutý

Narození 1. 7. 2010 a mladší
Narození 1. 7. 2011 a mladší
Narození 1. 7. 2012 a mladší
Narození 1. 7. 2013 a mladší
Narození 1. 7. 2014 a mladší

Výjimka ze SŘV, v kategorii U14 mohou nastoupit hráči/ky narození 1.9.-31.12.2009, toto zapisuje
manuálně vedoucí soutěže.
Jako „S“ (P) a „H“ mohou startovat (platí pro celé soutěžní období) hráči a hráčky narození 1. 1. 1999 a mladší
dle SŘV článek 9 a 10.
Zpět na obsah
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3. Podmínky účasti a povinnosti oddílů a družstev
Jsou uvedeny v čl. 14 a 15 SŘV.
Doplnění a upřesnění SŘV:
a) Oddíly:
• Musí plnit „Zásady povinné péče o mládež“ viz Příloha č. 1. Výjimku mají družstva, která startují 1.
rokem v soutěži KP dospělých.
• musí plnit povinnosti podle Přílohy č. 2 DŘV
• Oddíly mají povinnost mít registrovaného a aktivního rozhodčího, který odpíská min. 75%
přidělených delegací v soutěžích MS KVS daného soutěžního ročníku. Tato kontrola bude
provedena KR MS KVS v dubnu 2023. V případě neplnění této povinnosti je oddíl povinen uhradit
pokutu ve výši 2 000,- Kč.
b) Družstva
• Družstva musí mít alespoň jednoho kvalifikovaného trenéra na soupisce příslušné soutěže. V
případě nesplnění podmínky družstvo uhradí pokutu ve výši 200,-Kč/za družstvo. Po provedení
kontroly TMK MS KVS nejpozději do 31. 10. 2022.
c) Pořadatel je dále povinen zajistit:
• hostujícímu družstvu zdroj pitné vody
• manometr pro měření tlaku míče a měřič výšky sítě
• kvalifikovaného zapisovatele, počítadlo min. do 30 bodů a platné formuláře zápisů
• zvukové signalizační zařízení pro zapisovatele (píšťalka)
• dát k dispozici hostujícímu družstvu pro rozcvičení minimálně 6 míčů stejné značky a typu, s
jakými se bude hrát
• hlásit výsledek utkání dle Přílohy č. 2
• odehrání utkání s typem míče uvedeným zde v RS

4. Náležitosti
➢ Řídí se dle SŘV článku 6 náležitosti jednotlivce a článkem 7 soupisky.
➢ Výjimku tvoří v kategorii mládeže, u družstev, kde není nikdo z hráčů starší 18-ti let, jiná osoba
starší 18-ti let s pověřením oddílu. Pověření musí být na formuláři z přílohy rozpisu. Tuto
záležitost zkontroluje rozhodčí a poznamená skutečnost do zápisu o utkání. Tuto výjimku lze
užít maximálně 2x za soutěž.

Zpět na obsah
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5. Systém soutěží
Viz oddíl C) Soutěže.

6. Hodnocení výsledků
Provádí se podle čl. 28 SŘV.
Další upřesnění - viz oddíl C) Soutěže.

7. Postupy a sestupy
Viz oddíl C) Soutěže.
Důležité upozornění!!! Upřesnění čl. 4 odst. 2d) SŘV:
Družstvo, které si na základě konečného umístění zajistilo účast v soutěži nebo do soutěže, resp.
kvalifikace postoupilo nebo sestoupilo, má právo, ale i povinnost se do této soutěže, resp. kvalifikace
přihlásit. Pokud tak neučiní, může být zařazeno do nižší soutěže jen v případě, jestliže tato soutěž není
naplněna oprávněnými přihlášenými družstvy.

8. Rozhodčí
Delegaci a předelegaci rozhodčích provádí KR MS KVS.
Pro kategorie ml. žactva zajišťuje kvalifikované rozhodčí pořadatel.
Utkání řídí:
• 1. rozhodčí
- všechny soutěže KP
• 1. a 2. rozhodčí
- v případě požadavku zúčastněných (KR, STK, družstva)
Při nedostavení se delegovaných rozhodčích se postupuje podle čl. 22 SŘV.
Rozhodčí řídí utkání v předepsaném úboru:
Základní ustrojení - oficiální krajská bílá polokošile s natištěným odznakem rozhodčího a logem
Moravskoslezského volejbalu, tmavě modré kalhoty (!!NE rifle, šusťáky, montérky apod.)
Povolené alternativy - čistě bílá polokošile s krátkým rukávem, platný odznak rozhodčího, tmavě modré
kalhoty (!!NE rifle, šusťáky, montérky apod.)
- oficiální ligová ústroj (bílé nebo modré triko, černé kalhoty)
Sportovní obuv.
Družstva daného utkání mohou požádat o mimořádnou delegaci druhého rozhodčího na toto utkání
v časovém předstihu minimálně 10 kalendářních dnů řídícího soutěže a delegačního pracovníka KR.
Konečné rozhodnutí o mimořádné delegaci druhého rozhodčího je v kompetenci KR.
KR ve spolupráci s STK může stanovit rozhodování utkání ve dvojici i v jiných důležitých utkáních, případně
změnit původní delegace rozhodčích.
Delegovaní rozhodčí jsou uvedeni v rozlosování soutěží.
Zpět na obsah
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Pověřený pracovník pro předelegace:
Předseda KR MS KVS

Ing. Slezák Jan

TM: 604 358 588
TZ: --E: jenzi(at)seznam.cz
Skype: ---

Náležitosti:
Odměny a cestovní náhrady (viz Příloha č. 3 - „Opatření“) jsou vypláceny před utkáním, resp. před utkáními
pořadatelem.
Je-li delegován mimořádně 2. rozhodčí, náklady na něj hradí žadatel o jeho delegaci a je také povinen zajistit
formulář mezinárodního zápisu (česká verze), lístky na postavení družstva pro daný set a kvalifikovaného
zapisovatele. Odměny jsou zdanitelným příjmem rozhodčích. Odměna i další náležitosti rozhodčímu náleží,
i když se utkání neuskutečnilo. V případě, že rozhodčí neřídí utkání v předepsaném úboru, není pořadatel
povinen provést úhradu za výkon (neplatí pro rozhodčí, kteří řídí utkání na dohodu)

9. Námitky
Jejich podání se řídí podle čl. 29 a 32 SŘV a zasílají se doporučeně na adresu STK MS KVS a v kopii na adresu
příslušného vedoucího soutěže podle bodu 1 Rozpisu.

10.Zápisy o utkání
Ve všech utkáních krajských soutěžích je povinnost použít předepsaný krajský tiskopis, v utkáních řízených 2
rozhodčími je povinnost použít předepsaný mezinárodní tiskopis (česká verze) podle čl. 21 SŘV.
Ze všech mistrovských soutěží pořadatel vloží v den, nebo nejbližší pracovní den po utkání, fotokopie zápisu
v odpovídající kvalitě přímo do VIS (modul Soutěže) a odešle vedoucímu soutěže zápisy do 31.12.2022 a
následující utkání ihned po skončení soutěže. Vedoucí soutěže je oprávněn vyžádat si zaslání zápisu v případě
např. závad v zápisu, nečitelné fotokopie, disciplinárních prohřešků apod. kdykoliv během soutěžního období.

Zpět na obsah
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11.Tituly a ceny
Pakliže se na medailovém nebo postupovém místě libovolné soutěže umístí družstvo z jiného kraje, toto
družstvo obdrží všechny náležitosti týkající se daného místa (ocenění, diplom, medaile atd.) ale družstvo
nebude mít právo postupu na následné soutěže či baráže (baráž o soutěže 2. ligy, 1. ligy, ex-ligy atd.)
nebo na MČR žactva za Moravskoslezský kraj. Postupovat bude první následující družstvo MS kraje
umístěné za družstvem z jiného kraje.
KP M, Z
KP U22, U20, U18
KP U16, U14

- Vítěz získává titul Přeborník MS KVS pro ročník 2022/23, obdrží míč.
- Vítěz získává titul Přeborník MS KVS pro ročník 2022/23, obdrží míč.
- Vítěz získává titul Přeborník MS KVS pro ročník 2022/23, obdrží míč.
Členové družstev, která se umístí na 1. 2. a 3. místě obdrží medaile.

Ve všech soutěžích MS kraje platí, že družstva, která se umístí na 1. 2. a 3. místě obdrží diplom.

12.Vítězové mistrovských soutěží MS KVS 2021-22
KP Muži
KP Ženy
KP Junioři
KP Juniorky
KP Kadeti
KP Kadetky
KP Žáci
KP Žákyně
KP ml. žáci
KP ml. žákyně

VK Ostrava B
TJ Ostrava C
nebyla otevřena soutěž
VK Karviná
Blue Volley Ostrava B
TJ Ostrava B
Green Volley Frýdek-Místek A
TJ Sokol Frýdek-Místek A
Happy Sport Opava
Školní Sportovní klub Bílovec

Zpět na obsah
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B. Zařazení družstev do soutěží MS KVS

Muži (MS-M)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vysokoškolský sportovní klub VŠB - TU Ostrava
Sportovní klub AZ Kylešovice
Tělovýchovná jednota Dolní Benešov, z.s.
Tělovýchovná jednota Sokol Pstruží, z.s.
Tělovýchovná jednota Kotouč Štramberk, z.s.
Volejbal Kozlovice, z.s.
VK Ostrava, s.r.o.
TJ Odry, z.s.
USK Slávie Ostravská Univerzita, z.s.

kat. U22 muži (MS-U22M)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Blue Volley Ostrava, z.s.
Volejbalová akademie mládeže Olomouc, z.s.
Green Volley Frýdek-Místek, z.s.
VO Slezská Orlice, z.s.
Tělovýchovná jednota Hlučín, z.s.

kat. U18 muži (MS-U18M)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Happy Sport Opava, z.s.
Red Volley Frýdlant n/O, z.s.
VO Slezská Orlice, z.s.
Blue Volley Ostrava, z.s.
Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s.

Ženy (MS-Z)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tělovýchovná jednota Ostrava
VK Raškovice z.s.
Volejbalový klub Kylešovice, z.s.
VK Karviná z.s.
TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek
Tělovýchovná jednota Hlučín, z.s.
Happy Sport Opava z.s.
VK Polanka nad Odrou z.s.
VK Polanka nad Odrou z.s.
Vysokoškolský sportovní klub VŠB - TU Ostrava
Tělovýchovná jednota Slavoj Český Těšín, z.s.

kat. U20 muži (MS-U20M)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Blue Volley Ostrava, z.s.
Volejbalová akademie mládeže Olomouc, z.s.
Green Volley Frýdek-Místek, z.s.
VO Slezská Orlice, z.s.
Tělovýchovná jednota Hlučín, z.s.

kat. U18 ženy (MS-U18Z)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tělocvičná jednota Sokol Frýdek – Místek
Volejbalový klub Kylešovice, z.s.
Tělovýchovná jednota Sokol Stará Bělá z.s.
Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s.
VK Polanka nad Odrou, z.s.
VK Karviná, z.s.
VO Slezská Orlice, z.s.
Tělovýchovná jednota Hlučín, z.s.

Zpět na obsah
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kat. U16 muži (MS-U16M)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

VK Raškovice z.s.
TJ Sokol Palkovice
Tělovýchovná jednota Kotouč Štramberk, z.s.
SK Kojetín 2016, z.s.
Green Volley Frýdek-Místek, z.s.
Green Volley Frýdek-Místek, z.s
Blue Volley Ostrava, z.s.
Blue Volley Ostrava, z.s.
Red Volley Frýdlant n/O, z.s.
Volejbalový spolek Ostrava

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Tělovýchovná jednota Hlučín, z.s.
Volejbalová akademie mládeže Havířov, z.s.
Volejbalový klub Ostrava, z.s.
Volejbalový klub Ostrava, z.s.
Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s.
Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s.
Volejbalová akademie mládeže Olomouc, z.s.
VO Slezská Orlice, z.s.
Happy Sport Opava, z.s.

kat. U16 ženy (MS-U16Z)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

VK Karviná, z.s.
TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek
Klub volejbalu Kopřivnice, z.s.
VK Raškovice z.s.
Tělovýchovná jednota Hlučín, z.s.
Tělovýchovná jednota Sokol Poruba
Tělocvičná jednota Sokol Frýdek – Místek
Tělocvičná jednota Sokol Frýdek – Místek
Tělocvičná jednota Sokol Frýdek – Místek
Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s.
Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s.
Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s.
Happy Sport Opava, z.s.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Volejbalový klub Beskydy Frýdlant nad Ostravicí z.s.
Školní sportovní klub Bílovec,z.s.
Školní sportovní klub Bílovec,z.s.
Volejbalová akademie mládeže Havířov, z.s.
VK Polanka nad Odrou, z.s.
Sportovní klub Slezan Orlová, spolek
Volejbalový klub Kylešovice, z.s.
Tělovýchovná jednota Ostrava
VO Slezská Orlice, z.s.
Tělovýchovná jednota Ostrava
Volejbalový spolek Ostrava
Happy Sport Opava, z.s.

kat. U14 muži (MS-U14M)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Green Volley Frýdek-Místek, z.s.
Blue Volley Ostrava, z.s.
Blue Volley Ostrava, z.s.
Blue Volley Ostrava, z.s.
Red Volley Frýdlant n/O, z.s.
Volejbalový spolek Ostrava

7. Volejbalová akademie mládeže Havířov, z.s.
8. Volejbalový klub Ostrava, z.s.
9. Happy Sport Opava, z.s.
10. Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s.
11. Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s.
12.
Uzávěrka přihlášek je do 31. 1. 2023

kat. U14 ženy (MS-U14Z)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tělovýchovná jednota Sokol Stará Bělá z.s.
Klub volejbalu Kopřivnice, z.s.
VK Raškovice z.s.
VK Polanka nad Odrou, z.s.
Tělocvičná jednota Sokol Frýdek – Místek
Tělocvičná jednota Sokol Frýdek – Místek
Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s.
Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s.
Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tělovýchovná jednota Ostrava
Volejbalový klub Beskydy Frýdlant nad Ostravicí z.s
Školní sportovní klub Bílovec,z.s.
Volejbalová akademie mládeže Havířov, z.s.
Volejbalový klub Kylešovice, z.s.
VO Slezská Orlice, z.s.
Tělovýchovná jednota Sokol Vratimov
TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek

Uzávěrka přihlášek je do 31. 1. 2023
Zpět na obsah
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C. Soutěže
Krajský přebor mužů (MS-M)
C1) Všeobecná a technická ustanovení - doplnění
1. Náležitosti
• Řídí se dle náležitosti RS oddíl „A“ čl. 10.
• Doplňování soupisek o hráče je povoleno do 31. 1. 2023
• Na soupisku může být uveden hráč se střídavým startem nad 45 let. Tohoto hráče musí potvrdit
vedoucí soutěže podpisem a razítkem STK a dopisuje se ručně. V případě uvedení tohoto hráče
na soupisku, družstvo ztrácí nárok na postup do kvalifikace o 2-M.
• Výjimka ze SŘV, ve výjimečných případech může soupisku potvrdit řídící soutěže mimo VIS.
• Začátky utkání (tolerance): 10 a 14 hodin (8-12 resp. 12-15)
• V odůvodněných případech lze utkání odehrát i během pracovního týdne, po dohodě družstev.
2. Systém soutěže
• hraje se polským systémem dvakrát doma a dvakrát venku, dlouhodobě.
3. Postupy a sestupy
• Vítěz získá titul přeborníka MS KVS a postupuje do kvalifikace o 2-M

C2) Adresář
Kontakty družstev jsou uvedeny ve visu.

C3) Rozlosování
Rozlosování soutěže MS-M je na webu:
https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=MS-M&sezona=2022%2F23

C4) Soupisky
Náhledy na platné soupisky jsou ve visu a na webu.

Zpět na obsah
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Krajský přebor žen (MS-Z)
C1) Všeobecná a technická ustanovení - doplnění
1. Náležitosti
• Řídí se dle náležitosti RS oddíl „A“ čl. 10.
• Doplňování soupisek o hráče je povoleno do 31. 1. 2023
• Na soupisku může být uvedena hráčka se střídavým startem nad 45 let. Tuto hráčku musí
potvrdit vedoucí soutěže podpisem a razítkem STK a dopisuje se ručně. V případě uvedení této
hráčky na soupisku, družstvo ztrácí nárok na postup do kvalifikace o 2-Z.
• Výjimka ze SŘV, ve výjimečných případech může soupisku potvrdit řídící soutěže mimo VIS.
• Začátky utkání (tolerance): 10 a 14 hodin (8-12 resp. 12-15)
• V odůvodněných případech lze utkání odehrát i během pracovního týdne, po dohodě družstev.
2. Systém soutěže
• 1. část soutěže se hraje polským systémem dvakrát doma a dvakrát venku ve skupinách
• 2. část soutěže se hraje polským systémem dvakrát doma a dvakrát venku ve skupinách o
celkové umístění v soutěži. Družstva ze základních skupin budou dle svého umístění rozřazena
do skupin o umístění. Družstva na prvních dvou místech sehrají utkání o postup do kvalifikace o
2-Z. Družstva na 3 a 4 místech v zákl. skupinách sehrají utkání o 5.-8. místo a družstva na 5 a 6
místech zákl. skupin sehrají utkání o 9.-12. místo v soutěži.
3. Postupy a sestupy
• Vítěz získá titul přeborníka MS KVS a postupuje do kvalifikace o 2-Z

C2) Adresář
Kontakty družstev jsou uvedeny ve visu

C3) Rozlosování
Výsledná tabulka:
https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=MS-Z&sezona=2022%2F23
MS-Z-A:
https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=MS-Z&skupina=ms-z-a&sezona=2022%2F23
MS-Z-B:
https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=MS-Z&skupina=ms-z-b&sezona=2022%2F23

C4) Soupisky
Náhledy na platné soupisky jsou ve visu a na webu.

Zpět na obsah
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Krajský přebor U22 mužů (MS-U22M)
C1) Všeobecná a technická ustanovení - doplnění
1. Náležitosti
• Řídí se dle náležitosti RS oddíl „A“ čl. 10.
• Doplňování soupisek o hráče je povoleno do 31. 1. 2023
• Začátky utkání (tolerance): 10 a 14 hodin (8-12 resp. 12-15)
• V odůvodněných případech lze utkání odehrát i během pracovního týdne, po dohodě družstev.
2. Systém soutěže
• Soutěž se hraje v základní části polským systémem 2x doma a 2x venku
• Nadstavbová část se hraje ve skupině. Tuto část soutěže hrají družstva umístěná na 1.-4. místě
základní části soutěže. Utkání budou odehrána polským systémem 2x doma, 2x venku bez
započítání výsledků ze základní skupiny.
3. Postupy a sestupy
• Vítěz získá titul přeborníka MS KVS
• V okresech nejsou soutěže U22M, nesestupuje žádné družstvo

C2) Adresář
Kontakty družstev jsou ve visu

C3) Rozlosování
Rozlosování soutěže MS-U22M je na webu:
https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=MS-U22M&sezona=2022%2F23

C4) Soupisky
Náhledy na platné soupisky jsou ve visu a na webu.

Krajský přebor U22 ženy (MS-U22Z)
soutěž v tomto ročníku není obsazena

Zpět na obsah
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Krajský přebor U20 chlapců (MS-U20M)
C1) Všeobecná a technická ustanovení - doplnění
1. Náležitosti
• Řídí se dle náležitosti RS oddíl „A“ čl. 10.
• Doplňování soupisek o hráče je povoleno do 31. 1. 2023
• Začátky utkání (tolerance): 10 a 14 hodin (8-12 resp. 12-15)
• V odůvodněných případech lze utkání odehrát i během pracovního týdne, po dohodě družstev.
2. Systém soutěže
• Soutěž se hraje v základní části polským systémem 2x doma a 2x venku
• Nadstavbová část se hraje ve skupině. Tuto část soutěže hrají družstva umístěná na 1.-4. místě
základní části soutěže. Utkání budou odehrána polským systémem 2x doma, 2x venku bez
započítání výsledků ze základní skupiny.

3. Postupy a sestupy
• Vítěz získá titul přeborníka MS KVS a postupuje do kvalifikace o EX-U20M
• V okresech nejsou soutěže U20M, nesestupuje žádné družstvo

C2) Adresář
Kontakty družstev jsou ve visu.

C3) Rozlosování
Rozlosování soutěže MS-U20M je na webu:
https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=MS-U20M&skupina=ms-u20m&sezona=2022%2F23

C4) Soupisky
Náhledy na platné soupisky jsou ve visu a na webu.

Zpět na obsah
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Krajský přebor U20 dívek (MS-U20Z)
C1) Všeobecná a technická ustanovení - doplnění
1. Náležitosti
• Řídí se dle náležitosti RS oddíl „A“ čl. 10.
• Doplňování soupisek o hráče je povoleno do 31. 1. 2023
• Začátky utkání (tolerance): 10 a 14 hodin (8-12 resp. 12-15)
• V odůvodněných případech lze utkání odehrát i během pracovního týdne, po dohodě družstev.
2. Systém soutěže
• 1. část soutěže se hraje polským systémem dvakrát doma a dvakrát venku ve skupinách
• 2. část soutěže se hraje polským systémem dvakrát doma a dvakrát venku ve skupinách o celkové
umístění v soutěži. Družstva ze základních skupin budou dle svého umístění rozřazena do skupin
o umístění. Družstva na prvních dvou místech sehrají utkání o postup do kvalifikace o 2-U20Z.
Družstva na 3 a 4 místech v zákl. skupinách sehrají utkání o 5.-8. místo a družstva na 5 a 6
místech zákl. skupin sehrají utkání o 9.-12. místo v soutěži.
3. Postupy a sestupy
• Vítěz získá titul přeborníka MS KVS a postupuje do kvalifikace o 2-U20Z
• V okresech nejsou soutěže U20Z, nesestupuje žádné družstvo

C2) Adresář
Kontakty družstev jsou ve visu.

C3) Rozlosování
Rozlosování soutěže MS-U20Z je na webu
Celková tabulka:
https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=MS-U20Z&sezona=2022%2F23
MS-U20Z-A
https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=MS-U20Z&skupina=ms-u20z-a&sezona=2022%2F23
MS-U20Z-B
https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=MS-U20Z&skupina=ms-u20z-b&sezona=2022%2F23

C4) Soupisky
Náhledy na platné soupisky jsou na webu kraje:

Zpět na obsah
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Regionální liga Kadetů U18 (MS-U18M)
C1) Všeobecná a technická ustanovení - doplnění
1. Náležitosti
• Řídí se dle náležitosti RS oddíl „A“ čl. 10.
• Doplňování soupisek o hráče je povoleno do 31. 1. 2023
• Začátky utkání (tolerance): 10 a 14 hodin (8-12 resp. 12-15)
• Na soupisku může být uveden hráč ročník 2007 (1.rokem U18), který hraje vyšší soutěž. Tohoto
hráče musí potvrdit vedoucí soutěže podpisem a razítkem STK a dopisuje se ručně. V případě
uvedení tohoto hráče na soupisku, družstvo ztrácí nárok na postup do kvalifikace o EX-U18M.
• Výjimka ze SŘV, ve výjimečných případech může soupisku potvrdit řídící soutěže mimo VIS.
• V odůvodněných případech lze utkání odehrát i během pracovního týdne, po dohodě družstev.
2. Předpisy
• Výška sítě je 239 cm
3. Systém soutěže
• Soutěž se hraje v základní části polským systémem dvakrát doma a dvakrát venku
• Nadstavbová část se hraje systémem play-off. Tuto část soutěže hrají družstva základní skupiny
na prvních 4 místech. Utkání budou odehrána polským systémem 2x doma, 2x venku s tím
upřesněním, že první kolo se odehraje na půdě družstva lépe umístěného v tabulce. (aby bylo
jednodušší dopředu obsadit tělocvičny) V případě výsledku 3:0 na utkání, již není nutno odehrát
4-té utkání. Rozhodčí utkání provedou o tomto rozhodnutí zápis na formulář o utkání 3.zápasu a
nechají podepsat kapitány obou družstev. V případě rovnosti utkání 2:2 se ihned po skončení
posledního utkání odehraje tzv. „ZLATÝ SET“.

4. Postupy a sestupy
• Vítěz získá titul přeborníka MS KVS a postupuje do kvalifikace o EX-U18M
• V okresech nejsou soutěže U18M, nesestupuje žádné družstvo

C2) Adresář
Kontakty družstev jsou ve visu

C3) Rozlosování
Rozlosování soutěže MS-U18M je na webu
https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=MS-U18M&sezona=2022%2F23

C4) Soupisky
Náhledy na platné soupisky jsou ve visu a na webu
Zpět na obsah
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Krajský přebor U18 dívek (MS-U18Z)
C1) Všeobecná a technická ustanovení - doplnění
1. Náležitosti
• Řídí se dle náležitosti RS oddíl „A“ čl. 10.
• Doplňování soupisek o hráče je povoleno do 31. 1. 2022
• Začátky utkání (tolerance): 10 a 14 hodin (8-12 resp. 12-15)
• V odůvodněných případech lze utkání odehrát i během pracovního týdne, po dohodě družstev.
2. Systém soutěže
• Soutěž se hraje dlouhodobě polským systémem dvakrát doma a dvakrát venku.
3. Postupy a sestupy
• Vítěz získá titul přeborníka MS KVS a postupuje do kvalifikace o 2-U18Z
• V okresech nejsou soutěže U18Z, nesestupuje žádné družstvo

C2) Adresář
Kontakty družstev jsou ve visu

C3) Rozlosování
Rozlosování soutěže MS-U18Z je na webu:
https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=MS-U18Z&sezona=2022%2F23

C4) Soupisky
Náhledy na platné soupisky jsou ve visu a na webu

Zpět na obsah
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Krajský přebor U16M (MS-U16M)
C1) Všeobecná a technická ustanovení - doplnění
1. Pořadatel
• Pořadatel je uveden v záhlaví příslušné skupiny daného turnaje v rozlosováni
2. Předpisy
• Výjimka z MPV, utkání jsou hrána na 2 vítězné sety
• Výška sítě je 230 cm
3. Podmínky účasti a povinnosti oddílů a družstev
• Na každém turnaji se platí vklad ve výši 1.000,-Kč na družstvo
4. Náležitosti
• Řídí se dle náležitosti RS oddíl „A“ čl. 10
• Doplňování soupisek o hráče je povoleno do 31. 1. 2023
• Začátek prvního utkání (tolerance): 9 (8-10)
• Družstvo musí být připraveno k dalšímu utkáni po skončení předchozího utkáni
5. Systém soutěže
• Hraje se turnajovým způsobem 1+6 turnajů
• 1. část – Kvalifikace: Nasazení dle umístění v min. ročníku soutěže. Ostatní přihlášená družstva
jsou dolosována. Ve skupinách o 4-5 družstvech odehrají utkání každý s každým a dle
konečných výsledků turnaje se určí pořadí družstev.
• 2. část – Dle pořadí v 1. části soutěže se družstva nasadí do výkonnostních skupin. Po každém
turnaji vždy poslední 2 družstva skupiny sestoupí do nižší skupiny a první 2 družstva postoupí do
vyšší skupiny. Odehrají se takto 3 turnaje v soutěži.
• 3. část – Dle pořadí v 2. části soutěže družstva pokračují v soutěži. Po každém turnaji vždy
poslední družstvo skupiny sestoupí do nižší skupiny a první družstvo postoupí do vyšší skupiny.
Odehrají se takto poslední 3 turnaje v soutěži.

6. Hodnocení výsledků
• 1. část – ve skupinách dle SŘV čl. 28
• 2. a 3. část
▪ ve skupinách dle SŘV čl. 28
▪ Do celkové tabulky soutěže se započítávají i body za umístění v každém daném
turnaji. Na každém turnaji: 1. místo nejvíce bodů a poté vždy každé další umístění o
jeden bod méně. (podle počtu družstev v soutěži)
▪ Konečné umístění v soutěži bude stanoveno podle celkového zisku bodů po
jednotlivých turnajích. V případě rovnosti bodů, bude rozhodovat umístění na
posledním turnaji.
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7. Postupy a sestupy
• Vítěz získá titul přeborníka MS KVS a postupuje do 1. části MČR U16M
• Družstvo na druhém místě postupuje do 1. části MČR U16M
• V případě postupu družstva ze soutěže MS-U16M a zároveň postupu téhož družstva z ČP žáků,
má právo postupu z MS-U16M družstvo další v pořadí.

C2) Adresář
Kontakty družstev jsou ve visu

C3) Rozlosování
Rozlosování soutěže je na webu
Termíny turnajů:
KV: 25.9.2022, ostatní termíny jsou uvedeny v zákl.skupině MS-U16M
Celková tabulka:
https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=MS-U16M&skupina=ms-u16m&sezona=2022%2F23

Označení skupin …
1. část:
MS-U16M-KVA….D
2. část:
1. turnaj MS-U16M-T1A…D
2. turnaj MS-U16M-T2A…D
3. turnaj MS-U16M-T3A…D
A další turnaje pokračují v číslování.

C4) Soupisky
Náhledy na platné soupisky jsou ve visu a na webu

Zpět na obsah
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Krajský přebor U16Z (MS-U16Z)
C1) Všeobecná a technická ustanovení - doplnění
1. Pořadatel
• Pořadatel je uveden v záhlaví příslušné skupiny daného turnaje v rozlosováni:
2. Předpisy
• Výjimka z MPV, utkání jsou hrána na 2 vítězné sety
• Výška sítě je 220 cm
3. Podmínky účasti a povinnosti oddílů a družstev
• Na každém turnaji se platí vklad ve výši 1.000,-Kč na družstvo
4. Náležitosti
• Řídí se dle náležitosti RS oddíl „A“ čl. 10
• Doplňování soupisek o hráče je povoleno do 31. 1. 2023
• Začátek prvního utkání (tolerance): 9 (8-10)
• Družstvo musí být připraveno k dalšímu utkáni po skončení předchozího utkáni
5. Systém soutěže
• Hraje se turnajovým způsobem 1+6 turnajů
• 1. část – Kvalifikace: Nasazení dle umístění v min. ročníku soutěže. Ostatní přihlášená družstva
jsou dolosována. Ve skupinách o 4-5 družstvech odehrají utkání každý s každým a dle
konečných výsledků turnaje se určí pořadí družstev.
• 2. část – Dle pořadí v 1. části soutěže se družstva nasadí do výkonnostních skupin. Po každém
turnaji vždy poslední 2 družstva skupiny sestoupí do nižší skupiny a první 2 družstva postoupí do
vyšší skupiny. Odehrají se takto 3 turnaje v soutěži.
• 3. část – Dle pořadí v 2. části soutěže družstva pokračují v soutěži. Po každém turnaji vždy
poslední družstvo skupiny sestoupí do nižší skupiny a první družstvo postoupí do vyšší skupiny.
Odehrají se takto poslední 3 turnaje v soutěži.
6. Hodnocení výsledků
• 1. část – ve skupinách dle SŘV čl. 28
• 2. a 3. část
▪ ve skupinách dle SŘV čl. 28
▪ Do celkové tabulky soutěže se započítávají i body za umístění v každém daném
turnaji. Na každém turnaji: 1. místo nejvíce bodů a poté vždy každé další umístění o
jeden bod méně. (podle počtu družstev v soutěži)
▪ Konečné umístění v soutěži bude stanoveno podle celkového zisku bodu po
jednotlivých turnajích. V případě rovnosti bodů, bude rozhodovat umístění na
posledním turnaji.

Zpět na obsah
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7. Postupy a sestupy
• Vítěz získá titul přeborníka MS KVS a postupuje do 1. části MČR U16Z
• Družstvo na druhém místě postupuje do 1. části MČR U16Z
• V případě postupu družstva ze soutěže MS-U16Z a zároveň postupu téhož družstva z ČP žákyň,
má právo postupu z MS-U16Z družstvo další v pořadí.
• V okresech nejsou soutěže U16Z, nesestupuje žádné družstvo

C2) Adresář
Kontakty družstev jsou na webu kraje

C3) Rozlosování
Rozlosování soutěže MS-U16Z je na webu kraje
Termíny turnajů:
KV: 18.9.2022, ostatní termíny jsou uvedeny v zákl.skupině MS-U16Z
Celková tabulka soutěže
https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=MS-U16Z&sezona=2022%2F23
Označení skupin …
1. část:
MS-U16Z-KVA….D
2. část:
1. turnaj MS- U16Z -T1A…F
2. turnaj MS- U16Z -T2A…F
3. turnaj MS- U16Z -T3A…F
A další turnaje pokračují v číslování.

C4) Soupisky
Náhledy na platné soupisky jsou ve visu a na webu

Zpět na obsah
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Krajský přebor U14M (MS-U14M)
C1) Všeobecná a technická ustanovení - doplnění
1. Pořadatel
• Pořadatel je uveden v záhlaví příslušné skupiny daného turnaje na webu kraje
• Pořadatel zajistí ceny pro družstva, která se umístí na 1.- 3. místě turnaje.
2. Předpisy
• Výjimka z MPV, utkání jsou hrána na 2 vítězné sety
• Výjimka z MPV, není povolen start libera
• Ve druhé části, skupině „B“ a nižší není povoleno horní podání.
• Výjimka ze SŘV, ve výjimečných případech může soupisku potvrdit řídící soutěže mimo VIS.
• Výška sítě je 220 cm
3. Podmínky účasti a povinnosti oddílů a družstev
• Na každém turnaji se platí vklad ve výši 1.000,-Kč na družstvo
• Družstvo se může do soutěže přihlásit do 31.1.2023, automaticky se zapojuje jako družstvo do
poslední výkonnostní skupiny následujícího turnaje po přihlášení.
4. Náležitosti
• Řídí se dle náležitosti RS oddíl „A“ čl. 10.
• Doplňování soupisek o hráče je povoleno do 31. 1. 2023
5. Systém soutěže
• Hraje se turnajovým způsobem 1+6 turnajů
• 1. část – Kvalifikace: Nasazení dle umístění v min. ročníku soutěže. Ostatní přihlášená družstva
jsou dolosována. Dle počtu přihlášených družstev budou vytvořeny skupiny o 3-5 družstvech,
kde se odehrají utkání každý s každým a dle konečných výsledků turnaje se určí pořadí družstev.
• 2. část – Dle pořadí v 1. části soutěže se družstva nasadí do výkonnostních skupin. Po každém
turnaji vždy poslední 2 družstva skupiny sestoupí do nižší skupiny a první 2 družstva postoupí do
vyšší skupiny. Odehrají se takto 3 turnaje v soutěži.
• 3. část – Dle pořadí v 2. části soutěže družstva pokračují v soutěži. Po každém turnaji vždy
poslední družstvo skupiny sestoupí do nižší skupiny a první družstvo postoupí do vyšší skupiny.
Odehrají se takto poslední 3 turnaje v soutěži.
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6. Hodnocení výsledků
• 1. část – ve skupinách dle SŘV čl. 28
• 2.a 3. část
▪ ve skupinách dle SŘV čl. 28
▪ Do celkové tabulky soutěže se započítávají i body za umístění v každém daném
turnaji. Na každém turnaji: 1. místo nejvíce bodů a poté vždy každé další umístění o
jeden bod méně. (podle počtu družstev v soutěži)
▪ Konečné umístění v soutěži bude stanoveno podle celkového zisku bodu po
jednotlivých turnajích. V případě rovnosti bodů bude rozhodovat umístění na
posledním turnaji.
7. Postupy a sestupy
• Vítěz získá titul přeborníka MS KVS
• V okresech nejsou soutěže U14M, nesestupuje žádné družstvo

C2) Adresář
Kontakty družstev jsou ve visu

C3) Rozlosování
Rozlosování soutěže je na webu
Termíny turnajů:
KV: 9.10.2022, ostatní termíny jsou uvedeny v zákl.skupině MS-U14M
Celková tabulka soutěže:
https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=MS-U14M&sezona=2022%2F23

Označení skupin …
1. část:
1. turnaj MS-U14M- KVA…D
2. část:
2. turnaj MS- U14M -T1A…E
3. turnaj MS- U14M -T2A…E
A další turnaje pokračují v číslování.

C4) Soupisky
Náhledy na platné soupisky družstev (pokud je družstvo vytvoří ve VISu nebo budou dodány řídícím
soutěže) jsou na webu
doplněné soupisky o hráče narozené 1. 9. 2009 až 31. 12. 2009 a ručně vepsané na soupisky, potvrzené
řídícím soutěže.

Zpět na obsah
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Krajský přebor U14Z (MS-U14Z)
C1) Všeobecná a technická ustanovení - doplnění
1. Pořadatel
• Pořadatel je uveden v záhlaví příslušné skupiny daného turnaje na webu kraje
• Pořadatel zajistí ceny pro družstva, která se umístí na 1.- 3.místě turnaje.
2. Předpisy
• Výjimka z MPV, utkání jsou hrána na 2 vítězné sety
• Výjimka z MPV, není povolen start libera
• Ve druhé části, skupině „B“ a nižší je povoleno horní podání, které se může provést pouze 3 krát
po sobě a následný servis musí být proveden spodním podáním.
• Výjimka ze SŘV, ve výjimečných případech může soupisku potvrdit řídící soutěže mimo VIS.
• Výška sítě je 215 cm
3. Podmínky účasti a povinnosti oddílů a družstev
• Na každém turnaji se platí vklad ve výši 1.000,-Kč na družstvo
• Družstvo se může do soutěže přihlásit do 31.1.2023, automaticky se zapojuje jako družstvo do
poslední výkonnostní skupiny následujícího turnaje po přihlášení.
4. Náležitosti
• Řídí se dle náležitosti RS oddíl „A“ čl. 10
• Doplňování soupisek o hráče je povoleno do 31.1.2023
5. Systém soutěže
• Hraje se turnajovým způsobem
• 1. část – Kvalifikace: Nasazení dle umístění v minulém ročníku soutěže. Ostatní přihlášená
družstva jsou dolosována. Dle počtu přihlášených družstev budou vytvořeny skupiny o 3-5
družstvech, kde se odehrají utkání každý s každým a dle konečných výsledků turnaje se určí
pořadí družstev.
• 2. část – Dle pořadí v 1. části soutěže se družstva nasadí do výkonnostních skupin. Po každém
turnaji vždy poslední 2 družstva skupiny sestoupí do nižší skupiny a první 2 družstva postoupí do
vyšší skupiny. Odehrají se takto 3 turnaje v soutěži.
• 3. část – Dle pořadí v 2. části soutěže družstva pokračují v soutěži. Po každém turnaji vždy
poslední družstvo skupiny sestoupí do nižší skupiny a první družstvo postoupí do vyšší skupiny.
Odehrají se takto poslední 3 turnaje v soutěži.
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6. Hodnocení výsledků
• 1. část – ve skupinách dle SŘV čl. 28
• 2. a 3. část
▪ ve skupinách dle SŘV čl. 28
▪ Do celkové tabulky soutěže se započítávají i body za umístění v každém daném
turnaji. Na každém turnaji: 1. místo nejvíce bodů a poté vždy každé další umístění o
jeden bod méně. (podle počtu družstev v soutěži)
▪ Konečné umístění v soutěži bude stanoveno podle celkového zisku bodu po
jednotlivých turnajích. V případě rovnosti bodů, bude rozhodovat umístění na
posledním turnaji.
7. Postupy a sestupy
• Vítěz získá titul přeborník MS KVS,
• V okresech nejsou soutěže U14Z, nesestupuje žádné družstvo

C2) Adresář
Kontakty družstev jsou na webu

C3) Rozlosování
Rozlosování soutěže je na webu
Termíny turnajů:
KV: 1.10.2022, ostatní termíny jsou uvedeny v zákl.skupině MS-U14Z
Celková tabulka soutěže
https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=MS-U14Z&sezona=2022%2F23
Označení skupin …
1. část:
Kvalifikace MS-U14Z- KVA…G
2. a 3. část:
1. turnaj MS- U14Z -T1A…G
2. turnaj MS- U14Z -T2A…G
A další turnaje pokračují v číslování.

C4) Soupisky
Náhledy na platné soupisky družstev (pokud je družstvo vytvoří ve VISu nebo budou dodány řídícím
soutěže) jsou na webu. Doplněné soupisky o hráče narozené 1. 9. 2009 až 31. 12. 2009 a ručně vepsané na
soupisky, potvrzené řídícím soutěže.

Schváleno Výborem Moravskoslezského krajského volejbalového svazu
v Ostravě dne 30.8. 2022
Předseda MS KVS

Tomáš Kavala

Předseda STK MS KVS

Václav Steffek

Zpět na obsah

ms.cvf.cz

Stránka 29

Rozpis soutěží MS KVS 2022/2023

D. Přílohy
Příloha č. 1 - Zásady povinné péče o mládež
1. Na základě čl. 4 SŘV stanovuje výbor Moravskoslezského volejbalového svazu péči o mládež v
následujícím rozsahu:
KP dospělých - jedno družstvo kategorií U20, U18, U16 nebo U14
2. Pro družstva mužů musí plnit povinnost pouze chlapecká družstva mládeže a pro družstva žen pouze
dívčí družstva mládeže.
3. Družstvo mládeže může plnit povinnost pouze pro jedno družstvo dospělých.
4. Povinnost je splněna, jestliže družstvo (družstva) mládeže v rozsahu podle bodu 1. jsou zařazena do
mistrovských republikových, krajských nebo okresních soutěží ČVS 2022 – 2023 a soutěž řádně
dokončí.
5. Povinnost může být plněna:
a) družstvy mládeže vlastního oddílu
b) družstvy mládeže jiného oddílu na základě písemné smlouvy.
6. V případě plnění povinnosti podle odst. 5 b) předkládá oddíl navíc písemnou smlouvu STK MS KVS.
Tato smlouva o vzájemné spolupráci musí zaručovat oddílu, který takto plní povinnou péči o družstvo
mládeže, částku minimálně 2.000,- Kč za výchovu tohoto družstva. Kopie dokladu o zaplacení této
minimální částky musí být doložen ke smlouvě. Vše musí být předloženo komisi STK, emailem scan na
adresu: stk.mskvs(at)cvf.cz nejpozději do 30. 12. 2022
7. Kontrolu plnění povinnosti provádí STK MS KVS kdykoliv během soutěžního období. Poslední kontrola
bude provedena k 31. 3. 2023.
8. V případě zjištění neplnění povinnosti uloží STK MS KVS oddílu pořádkovou pokutu ve výši 3 000,- Kč
za každé družstvo mládeže.

Zásady schválil výbor Moravskoslezského krajského volejbalového svazu

Zpět na obsah
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Příloha č. 2 - Hlášení výsledků utkání
Výsledky se hlásí do systému VIS.
Výsledky je nutné nahlásit na mobil: +420

724 234 234

Oprávněné osoby družstva (po schválení řídícím soutěže) mohou hlásit výsledky v aplikaci VIS.

Mistrovské soutěže:
Muži:
MS-M (mezera) č.utkání (mezera) výsledek z pohledu domácího(mezera)
závorka a sety z pohledu domácího, konec závorky.
Zákl.skupiny:
MS-M 128 3:1 (21,20,-15,20)
Ženy:

MS-Z-X (mezera) č.utkání (mezera) výsledek z pohledu domácího(mezera)
závorka a sety z pohledu domácího, konec závorky.
Zákl.skupiny:
MS-Z-X 128 3:1 (21,20,-15,20)
Nadstavba:
MS-Z-X 128 3:1 (21,20,-15,20)

MS-U22y:

MS-U22y-X (mezera) č.utkání (mezera) výsledek z pohledu domácího(mezera)
závorka a sety z pohledu domácího, konec závorky.
Zákl.skupiny:
MS-U22y 128 3:1 (21,20,-15,20)
Nadstavba:
MS-U22y-X 128 3:1 (21,20,-15,20)

MS-U20y:

MS-U20y-X (mezera) č.utkání (mezera) výsledek z pohledu domácího(mezera)
závorka a sety z pohledu domácího, konec závorky.
Zákl.skupiny:
MS-U20y 128 3:1 (21,20,-15,20)
Nadstavba:
MS-U22y-X 128 3:1 (21,20,-15,20)

MS-U18y :

MS-U18y-X (mezera) č.utkání (mezera) výsledek z pohledu domácího(mezera)
závorka a sety z pohledu domácího, konec závorky.
Zákl.skupiny:
MS-U18y 128 3:1 (21,20,-15,20)
Nadstavba:
MS-U18y-X 128 3:1 (21,20,-15,20)

U16y, U14y: Na každý turnaj organizační pracovník pořádajícího oddílu bude mít právo zapsat
výsledky přímo do příslušné skupiny. POZOR! Zápis může provést pouze do 23:58 hod hr.dne.

y – označení kategorie M – muži, Z – ženy
X – označení jednotlivé skupiny v soutěži A, B, I, II, III, atd.
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Příloha č. 3 - Opatření k odměňování a náhradám rozhodčích
Rozhodčím delegovaným k řízení mistrovských utkání náleží odměna za výkon a další náhrady dle tohoto
opatření, které je součástí Rozpisu mistrovských soutěží dospělých a mládeže MS KVS. Náhrady a odměny se
stanovují takto:
Článek I. - Odměny a cestovní náhrady
A. Odměny:
Utkání hrané na:

3 vítězné sety
(zákl.sazba)

2 vítězné sety nebo 3 hrané sety
(70% zákl.sazby)

a) Muži a U22M

480,-

360,-

c) Ženy a U22Z

430,-

320,-

d) U20M

410,-

305,-

f) U20Z

380,-

285,-

g) U18M

380,-

285,-

h) U18Z

340,-

255,-

i) U16 M a Z

330,-

250,-

j) U14 M a Z

270,-

200,-

B. Cestovní náhrady
Výše cestovních náhrad se řídí prováděcím předpisem ke směrnicí 09/2011 „Hospodaření a účtování v
ČVS“ v posledním platném znění.
Ke stažení na webu kraje pod nabídkou Rozhodčí a dále v nabídce Dokumenty.
1. Jízdné
1.1. Náhrada prokázaných jízdních výdajů veřejnou hromadnou dopravou z místa bydliště do místa
konání akce a zpět
1.2. Náhrada při použití soukromého motorového vozidla:
1.2.1. Základní náhrada za kilometr jízdy .................................................................4,70 Kč,
1.2.2. Základní náhrada za kilometr jízdy při použití vozidla dvěma osobami .........5,20 Kč,
1.2.3. Základní náhrada za kilometr jízdy při použití vozidla 3 a více osobami ........5,70 Kč,
1.2.4. Pro účely výplaty jízdních výdajů rozhodčím v soutěžích KP MSKVS se stanovuje náhrada za
místní hromadnou dopravu ve výši tarifu MHD a není nutno ji prokazovat,
1.2.5. Pokud příjemci náhrad ze stejného místa nebo míst ležících na cestě použijí do místa akce
jedno vozidlo společně, tak náhrada přísluší pouze řidiči vozidla,
1.2.6. Stanovuje se tzv. „zásada úspornosti“, tj. že rozhodčí jsou povinni využívat společného užití
jednoho vozidla, jestliže jejich místo bydliště je jednak ve vzájemné blízkosti nebo v tzv.
nácestném směru (při delegaci 2, 3 a 4 rozhodčích do stejného místa utkání i rozdílný
pořadatel a soutěž).
1.2.7. Pro výpočet výše jízdních výdajů při užití soukromého motorového vozidla, se stanovuje
vzdálenost mezi místem bydliště a místem konání akce skutečným počtem ujetých km.
Rozhodčí je povinen volit trasu bez neodůvodněných zajížděk. V případech, kdy pořadatel
nesouhlasí s předloženým vyúčtováním ujetých km, bude vzdálenost pro výpočet náhrady
jízdného stanovena na základě dostupných mapových či navigačních systémů.
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2. Stravné
2.1. Doba trvání akce:

do 5 hodin ................... náhrada nepřísluší,
5 až 12 hodin............... 99,- Kč,
12 až 18 hodin............. 151,- Kč,
18 a více hodin ............ 237,- Kč.

2.2. Stravné se poskytuje za dobu strávenou na akci, včetně doby strávené na cestě
2.3. Stravné nenáleží rozhodčímu(ím) a funkcionáři(ům), koná-li se utkání- akce v místě jejich
bydliště.

Článek II. - Společná a závěrečná ustanovení
1. Od 1. 1. 2023 se automaticky mění výše cestovních náhrad článků 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 a 2.1 tohoto
„Opatření k odměňování a náhradám rozhodčích v soutěžním období 2021/2022“ dle prováděcího
předpisu ke směrnici 09/2011 „Hospodaření a účtování v ČVS“ v posledním platném znění.
2. MS KVS neručí za případné škody na majetku a zdraví, které se stanou v souvislosti s cestou
rozhodčích a funkcionářů na akci.
3. Všichni rozhodčí jsou povinni počínat si při cestování na akci MS KVS účelně a hospodárně.
4. K výkladu tohoto opatření je oprávněna KR MSKVS.
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Příloha č. 4 - Hrací protokol
HRACÍ PROTOKOL
pro mistrovské a nemistrovské soutěže MS KVS
KR MS KVS vydává metodický pokyn „Hrací protokol pro mistrovské a nemistrovské soutěže MS KVS“ pro
zajištění jednotného postupu v utkáních řízenými orgány MS KVS. Tento metodický pokyn je závazný pro
všechny oddíly, hráče, rozhodčí, trenéry a ostatní funkcionáře, kteří se zúčastňují krajských soutěží.

A/ Pro utkání řízené jedním rozhodčím
1.

Před 1. setem (utkáním):
a) xx:00 až 16:00 minut před začátkem 1. setu (utkání) – neoficiální rozcvičení.

b)

Družstva:

Mohou se rozcvičovat bez míčů i s míči uvnitř hrací plochy, ale nesmí zahájit rozcvičení
u sítě.

Rozhodčí:

Provádí administrativní úkony dle SŘV a Pravidel volejbalu.

16:00 minut před začátkem 1. setu (utkání) – kontrola hřiště.
Rozhodčí:

c)

d)

e)

Rozhodčí kontroluje výšku a natažení sítě a správné umístění postranních pásek a
antének.

15:00 minut před začátkem 1. setu (utkání) – losování.
Rozhodčí:

Přichází do prostoru před stolek zapisovatele a provádí losování a o jeho výsledku
informuje zapisovatele.

Družstva:

Kapitáni obou družstev jdou do prostoru před stolek zapisovatele a uskutečňují
losování.
Nejpozději ihned po losování se kapitáni a trenéři podepisují do zápisu o utkání. V
případě, že družstvo bude hrát s liberem, zapíše trenér (kapitán), před podpisem, hráče
libera do příslušné kolonky v zápise o utkání. Na základě výsledku losování jdou všichni
členové družstva ke svým lavičkám.

14:00 minut před začátkem 1. setu (utkání) – oficiální rozcvičení u sítě.
Rozhodčí:

Zapískáním dává pokyn k zahájení oficiálního rozcvičení u sítě (5 minut pro každé
družstvo samostatně nebo 10 minut pro obě družstva společně) a dohlíží na rozcvičení.
V průběhu oficiálního rozcvičení kontroluje hrací plochu (sloupky, lavičky, povrch,
prostory, teplotu, osvětlení apod.), míče (pro utkání i náhradní) a další vybavení (zápis,
dresy hráčů, zvukovou signalizaci, apod.).
Rozhodčí dává potřebné pokyny zapisovateli.

Družstva:

Obě družstva zahájí rozcvičení u sítě.

4:00 minuty před začátkem 1. setu (utkání) – konec oficiálního rozcvičení.
Rozhodčí:

Zapískáním ukončí oficiální rozcvičení družstev.

Družstva:

Hráči se po skončení oficiálního rozcvičení ihned vrátí ke svým lavičkám. Jestliže si hráči
potřebují vyměnit dresy, musí toto provést ve velmi krátkém čase bez jakéhokoliv
zdržení mimo hrací plochu nebo v těsné blízkosti svých laviček. Všichni hráči a ostatní
členové obou družstev musí být již oblečeni v úboru, ve kterém nastoupí do hry
(účastní se utkání) a sedí na svých lavičkách.
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f)

g)

3:00 minuty před začátkem 1. setu (utkání) – pozdravení.
Rozhodčí:

Zaujme postavení v blízkosti sítě na straně stolku zapisovatele čelem do hřiště.

Družstva:

Družstva na pokyn rozhodčího nastoupí na koncové čáry svého pole čelem k síti a
vzájemně se pozdraví. Po pozdravu odcházejí zpět ke svým lavičkám.

1:30 minuty před začátkem 1. setu (utkání) – záznam postavení.
Rozhodčí:

Rozhodčí kontroluje činnost zapisovatele při záznamu základního postavení obou
družstev, a jestli je všech šest hráčů v takovém postavení, jak je nahlášeno kapitány
resp. trenéry družstev. Po provedené kontrole dává pokyn k případné výměně hráče
libera. Ptá se zapisovatele, jestli již také ukončil svou činnost a je připraven k zahájení
utkání. Podává míč podávajícímu hráči a zaujímá své postavení na stanovišti prvního
rozhodčího.

Družstva:

Na pokyn rozhodčího nastoupí do hřiště základní sestavy a kapitáni resp. trenéři
družstev nahlásí zapisovateli základní postavení hráčů svého družstva. Jako první vždy
podávající družstvo.

Zapisovatel: Zapíše do zápisu o utkání postavení základní sestavy pro první set obou družstev dle
nahlášení kapitány resp. trenéry.
h)

0:00 minut před začátkem 1. setu (utkání) – zahájení 1. setu.
Rozhodčí:

2.

Ověří přítomnost kapitánů ve hře a zapískáním dává pokyn k podání a tím k zahájení
utkání.

V přestávkách před 2. - 4. setem:
a)

3:00 minuty před zahájením následujícího setu –
Družstva:

Zapisovatel:
b)

ukončení setu a výměna polí.

Na konci každého setu šest hráčů každého družstva v dané sestavě na základě pokynu
rozhodčího si mění svá pole a to tak, že překročí prodlouženou rovinu sítě po pravé
postranní čáře (ze svého pohledu čelem k síti) a jakmile ji překročí, jdou přímo ke svým
lavičkám.
Náhradníci a ostatní členové družstva přecházejí na základě pokynu rozhodčího přímo
před stolkem zapisovatele ke svým lavičkám.
V okamžiku, kdy rozhodčí ukončí poslední rozehru v setu, začne měřit čas trvání
přestávky a zajistí pod svou kontrolu hrací míč.

0:30 minuty před zahájením následujícího setu – zápis a kontrola postavení.
Rozhodčí:

Dává pokyn k nástupu hráčů obou družstev na hřiště pro následující set. Po provedení
záznamu základního postavení (signalizuje zapisovatel) dává pokyn k případné výměně
hráče libera.

Družstva:

Na pokyn rozhodčího nastoupí do hřiště základní sestavy a kapitáni resp. trenéři
družstev nahlásí zapisovateli základní postavení hráčů svého družstva pro následující
set. Jako první vždy podávající družstvo.

Zapisovatel: Zapíše do zápisu o utkání postavení základní sestavy pro následující set obou družstev
dle nahlášení kapitány resp. trenéry a signalizuje rozhodčímu, že ukončil svou činnost a
je připraven k zahájení setu. Podává míč hráči na podání.
c)

0:00 minuty před zahájením následujícího setu – zahájení setu.
Rozhodčí:

Ověří přítomnost kapitánů ve hře a zapískáním dává pokyn k podání a tím k zahájení
setu.
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3.

V přestávce před rozhodujícím setem:
a)

3:00 minuty před zahájením rozhodujícího setu – ukončení setu, příprava rozhodujícího setu.
Družstva:
Zapisovatel:

b)

Na konci setu před rozhodujícím setem šest hráčů každého družstva na pokyn
rozhodčího jdou přímo ke svým lavičkám (nemění si strany).
V okamžiku, kdy rozhodčí ukončí poslední rozehru v setu, začne měřit čas trvání
přestávky a zajistí pod svou kontrolu hrací míč.

Kapitáni:

Kapitáni obou družstev se dostaví před stolek zapisovatele k losování.

Rozhodčí:

Dostaví ke stolku zapisovatele a provede losování s kapitány družstev.
Na základě výsledku losování dá rozhodčí pokyn družstvům ke změně svých stran
v případě vylosování opačných stran.
Seznámí zapisovatele s výsledkem losování, který jej zapíše do zápisu o utkání.

0:30 minuty před začátkem rozhodujícího. setu – záznam postavení.
Rozhodčí:

Rozhodčí kontroluje činnost zapisovatele při záznamu základního postavení obou
družstev, a jestli je všech šest hráčů v takovém postavení, jak je nahlášeno kapitány
resp. trenéry družstev. Po provedené kontrole dává pokyn k případné výměně hráče
libera. Ptá se zapisovatele, jestli již také ukončil svou činnost a je připraven k zahájení
utkání. Podává míč podávajícímu hráči a zaujímá své postavení na stanovišti prvního
rozhodčího.

Družstva:

Na pokyn rozhodčího nastoupí do hřiště základní sestavy a kapitáni resp. trenéři
družstev nahlásí zapisovateli základní postavení hráčů svého družstva. Jako první vždy
podávající družstvo.

Zapisovatel: Zapíše do zápisu o utkání postavení základní sestavy pro rozhodující set obou družstev
dle nahlášení kapitány resp. trenéry.
c)

0:00 minuty před zahájením rozhodujícího setu – zahájení setu.
Rozhodčí:

4.

Výměna polí v rozhodujícím setu:
a)

5.

Ověří přítomnost kapitánů ve hře a zapískáním dává pokyn k podání a tím k zahájení
setu.

jakmile v rozhodujícím setu jedno družstvo dosáhne osmi bodů – výměna polí.
Družstva:

Jakmile jedno družstvo dosáhne osmi bodů, tak šest hráčů každého družstva v dané
sestavě na základě pokynu rozhodčího si mění svá pole a to tak, že překročí
prodlouženou rovinu sítě po pravé postranní čáře (ze svého pohledu čelem k síti) a
jakmile ji překročí, okamžitě zaujímají v poli nezměněné postavení.
Náhradníci a ostatní členové družstva přecházejí na základě pokynu prvního
rozhodčího přímo před stolkem zapisovatele ke svým lavičkám.

Rozhodčí:

Kontroluje u obou družstev, jestli je všech šest hráčů v nezměněném postavení, tak jak
skončilo před výměnou polí.
Dává pokyn k podání a tím k pokračování hry.

Po skončení hry:
a)

ihned po skončení hry – dokončení zápisu o utkání.
Družstva:

Po skončení hry se šest hráčů každého družstva postaví na koncové čáře svého pole
čelem k síti a po pozdravení soupeře jdou tito hráči obou družstev co nejblíže k síti,
současně k nim přicházejí i ostatní náhradníci a navzájem si pod sítí podají ruce. Poté
hráči odcházejí z hřiště a jdou ke svým lavičkám.
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Kapitáni:

Kapitáni obou družstev poděkují rozhodčímu podáním ruky. Po pozdravení a podání si
rukou obou družstev odcházejí ke stolku zapisovatele, kde setrvají do ukončení zápisu
o utkání rozhodčím.

Rozhodčí:

Zaujme postavení v blízkosti sítě u stanoviště prvního rozhodčího, čelem ke stolku
zapisovatele. Po pozdravení a podání si rukou obou družstev odcházejí ke stolku
zapisovatele k dokončení zápisu o utkání.
Rozhodčí si musí uvědomit, že jejich činnost tímto ještě nekončí a že jsou povinni dohlížet na
zachování sportovního chování všech účastníků utkání po celou dobu, než je v zápise o utkání podpisem
rozhodčího utkání ukončeno

B/ Pro utkání řízené dvěma rozhodčími
1.

Před 1. setem (utkáním):
a) xx:00 až 16:00 minut před začátkem 1. setu (utkání) – neoficiální rozcvičení.
Družstva:
b)

16:00 minut před začátkem 1. setu (utkání) – kontrola hřiště.
Rozhodčí:

c)

d)

e)

Mohou se rozcvičovat bez míčů i s míči uvnitř hrací plochy, ale nesmí zahájit rozcvičení
u sítě.
První a druhý rozhodčí kontrolují výšku a natažení sítě a správné umístění postranních
pásek a antének.

15:00 minut před začátkem 1. setu (utkání) – losování.
Rozhodčí:

První i druhý přichází do prostoru před stolek zapisovatele. První rozhodčí provádí
losování a o jeho výsledku informuje zapisovatele.

Družstva:

Kapitáni obou družstev jdou do prostoru před stolek zapisovatele a uskutečňují
losování.
Nejpozději ihned po losování se kapitáni a trenéři podepisují do zápisu o utkání. V
případě, že družstvo bude hrát s liberem, zapíše trenér, před podpisem, hráče libera do
příslušné kolonky v zápise o utkání. Na základě výsledku losování jdou všichni členové
družstva ke svým lavičkám.

14:00 minut před začátkem 1. setu (utkání) – oficiální rozcvičení u sítě.
Rozhodčí:

První rozhodčí zapískáním dává pokyn k zahájení oficiálního rozcvičení u sítě (5 minut
pro každé družstvo samostatně nebo 10 minut pro obě družstva společně) a dohlíží na
rozcvičení.
V průběhu oficiálního rozcvičení první rozhodčí kontroluje hrací plochu (sloupky,
lavičky, povrch, prostory, teplotu, osvětlení apod.), míče (pro utkání i náhradní) a další
vybavení (zápis, dresy hráčů, zvukovou signalizaci, apod.).
První i druhý rozhodčí dává(ají) potřebné pokyny zapisovateli.

Družstva:

Obě družstva zahájí rozcvičení u sítě.

12:00 minut před začátkem 1. setu (utkání) – záznam postavení základní sestavy.
Rozhodčí:

Druhý rozhodčí zajistí, aby oba trenéři předložili záznam postavení základní sestavy pro
první set (je-li to stanoveno předpisem).
Druhý rozhodčí zkontroluje, jestli zapisovatel zapsal všechny údaje správně do
příslušných kolonek v zápisu o utkání a zda souhlasí se sestavou družstev.

Zapisovatel: Zapisovatel zapíše do zápisu o utkání postavení základní sestavy pro první set obou
družstev
Zpět na obsah
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Družstva:
f)

g)

h)

4:00 minuty před začátkem 1. setu (utkání) – konec oficiálního rozcvičení.
Rozhodčí:

První rozhodčí zapískáním ukončí oficiální rozcvičení družstev.

Družstva:

Hráči se po skončení oficiálního rozcvičení ihned vrátí ke svým lavičkám. Jestliže si hráči
potřebují vyměnit dresy, musí toto provést ve velmi krátkém čase bez jakéhokoliv
zdržení mimo hrací plochu nebo v těsné blízkosti svých laviček. Všichni hráči a ostatní
členové obou družstev musí být již oblečeni v úboru, ve kterém nastoupí do hry
(účastní se utkání) a sedí na svých lavičkách.

2:00 minuty před začátkem 1. setu (utkání) – pozdravení.
Rozhodčí:

První i druhý rozhodčí zaujmou postavení v blízkosti sítě na straně stolku zapisovatele
čelem do hřiště. Po pozdravení družstev zaujímají každý své stanoviště.

Družstva:

Družstva na pokyn prvního rozhodčího nastoupí na koncové čáry svého pole čelem
k síti a vzájemně se pozdraví. Po pozdravu odcházejí zpět ke svým lavičkám.

0:30 minuty před začátkem 1. setu (utkání) – kontrola postavení.
Rozhodčí:

i)

První rozhodčí dává pokyn hráčům ke vstupu do hřiště. Druhý rozhodčí kontroluje u
obou družstev, jestli je všech šest hráčů v takovém postavení, jak je uvedeno
v záznamu postavení základní sestavy (nejprve u podávajícího družstva). Po provedené
kontrole každého družstva dává pokyn k případné výměně hráče libera. Ptá se
zapisovatele, jestli již také ukončil svou činnost a je připraven k zahájení utkání.
Druhý rozhodčí podává míč podávajícímu hráči.

0:00 minut před začátkem 1. setu (utkání) – zahájení 1. setu.
Rozhodčí:

2.

Oba trenéři předají druhému rozhodčímu záznam postavení základní sestavy pro první
set.

Druhý rozhodčí dává signalizaci prvnímu rozhodčímu, že družstva jsou připravena
zahájit utkání.
První rozhodčí zapískáním dává pokyn k podání a tím k zahájení utkání.

V přestávkách před 2. - 4. setem:
a)

3:00 minuty před zahájením následujícího setu –
Družstva:

Zapisovatel:
Rozhodčí:
b)

záznam postavení základní sestavy.

Na konci každého setu šest hráčů každého družstva v dané sestavě na základě pokynu
rozhodčího si mění svá pole a to tak, že překročí prodlouženou rovinu sítě po pravé
postranní čáře (ze svého pohledu čelem k síti) a jakmile ji překročí, jdou přímo ke svým
lavičkám.
Náhradníci a ostatní členové družstva přecházejí na základě pokynu rozhodčího přímo
před stolkem zapisovatele ke svým lavičkám.
Trenéři obou družstev předkládají záznam postavení základní sestavy pro následující
set (je-li to stanoveno předpisem) tak, aby zapisovatel mohl provést zápis tohoto
postavení do zápisu o utkání dříve než druhý rozhodčí dá pokyn k nástupu hráčů na
hřiště pro následující set.
V okamžiku, kdy rozhodčí ukončí poslední rozehru v setu, začne měřit čas trvání
přestávky.
V okamžiku, kdy je ukončena poslední rozehra daného setu, druhý rozhodčí zajistí pod
svou kontrolu hrací míč.

0:30 minuty před zahájením následujícího setu – kontrola postavení.

Zpět na obsah
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c)

Rozhodčí:

Druhý rozhodčí dává pokyn k nástupu hráčů obou družstev na hřiště pro následující set
a kontroluje u obou družstev, jestli je všech šest hráčů v takovém postavení, jak je
uvedeno v záznamu postavení základní sestavy (nejprve u podávajícího družstva). Po
provedené kontrole každého družstva dává pokyn k případné výměně hráče libera. Ptá
se zapisovatele, jestli již také ukončil svou činnost a je připraven k zahájení setu a
podává míč podávajícímu hráči.

Družstva:

Ihned po pokynu k nástupu na hřiště druhým rozhodčím nastoupí šest hráčů základní
sestavy na hřiště do správného postavení dle záznamu postavení základní sestavy.

0:00 minuty před zahájením následujícího setu – zahájení setu.
Rozhodčí:

3.

Druhý rozhodčí dává signalizaci prvnímu rozhodčímu, že družstva jsou připravena
zahájit set.
První rozhodčí zapískáním dává pokyn k podání a tím k zahájení setu.

V přestávce před rozhodujícím setem:
a)

3:00 minuty před zahájením rozhodujícího setu –
Družstva:

Zapisovatel:

b)

c)

záznam postavení základní sestavy.

Na konci setu před rozhodujícím setem šest hráčů každého družstva na pokyn
rozhodčího jdou přímo ke svým lavičkám (nemění si strany).
Trenéři obou družstev předkládají záznam postavení základní sestavy pro následující
set (je-li to stanoveno předpisem) tak, aby zapisovatel mohl provést zápis tohoto
postavení do zápisu o utkání dříve, než první rozhodčí dá pokyn k nástupu hráčů na
hřiště pro následující set.
V okamžiku, kdy rozhodčí ukončí poslední rozehru v setu, začne měřit čas trvání
přestávky.

Kapitáni:

Kapitáni obou družstev se dostaví před stolek zapisovatele k losování.

Rozhodčí:

První i druhý rozhodčí se dostaví ke stolku zapisovatele a první rozhodčí provede
losování.
Na základě výsledku losování dá první rozhodčí pokyn družstvům ke změně svých stran
v případě vylosování opačných stran.
První rozhodčí seznámí zapisovatele s výsledkem losování, který jej zapíše do zápisu o
utkání. Druhý rozhodčí zajistí pod svou kontrolu hrací míč.

0:30 minuty před zahájením rozhodujícího setu – kontrola postavení.
Rozhodčí:

První rozhodčí dává pokyn k nástupu hráčů obou družstev na hřiště pro následující set.
Druhý rozhodčí kontroluje u obou družstev, jestli je všech šest hráčů v takovém
postavení, jak je uvedeno v záznamu postavení základní sestavy (nejprve u
podávajícího družstva). Po provedené kontrole každého družstva dává pokyn
k případné výměně hráče libera. Ptá se zapisovatele, jestli již také ukončil svou činnost
a je připraven k zahájení setu a podává míč podávajícímu hráči.

Družstva:

Ihned po pokynu k nástupu na hřiště prvním rozhodčím nastoupí šest hráčů základní
sestavy na hřiště do správného postavení dle záznamu postavení základní sestavy.

0:00 minuty před zahájením rozhodujícího setu – zahájení setu.
Rozhodčí:

Druhý rozhodčí dává signalizaci prvnímu rozhodčímu, že družstva jsou připravena
zahájit set.
První rozhodčí zapískáním dává pokyn k podání a tím k zahájení setu.
Zpět na obsah
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4.

Výměna polí v rozhodujícím setu:
a)

5.

jakmile v rozhodujícím setu jedno družstvo dosáhne osmi bodů – výměna polí.
Družstva:

Jakmile jedno družstvo dosáhne osmi bodů, tak šest hráčů každého družstva v dané
sestavě na základě pokynu prvního rozhodčího si mění svá pole a to tak, že překročí
prodlouženou rovinu sítě po pravé postranní čáře (ze svého pohledu čelem k síti) a
jakmile ji překročí, okamžitě zaujímají v poli nezměněné postavení.
Náhradníci a ostatní členové družstva přecházejí na základě pokynu prvního
rozhodčího přímo před stolkem zapisovatele ke svým lavičkám.

Rozhodčí:

První i druhý rozhodčí kontrolují u obou družstev, jestli je všech šest hráčů
v nezměněném postavení, tak jak skončilo před výměnou polí.
Druhý rozhodčí dává signalizaci prvnímu rozhodčímu, že družstva jsou připravena
pokračovat ve hře.
První rozhodčí zapískáním dává pokyn k podání a tím k pokračování hry.

Po skončení hry:
a)

ihned po skončení hry – dokončení zápisu o utkání.
Družstva:

Po skončení hry se šest hráčů každého družstva postaví na koncové čáře svého pole
čelem k síti. Na základě pokynu prvního rozhodčího jdou tito hráči obou družstev co
nejblíže k síti, současně k nim přicházejí i ostatní náhradníci a navzájem si pod sítí
podají ruce. Poté hráči odcházejí z hřiště a jdou ke svým lavičkám.

Kapitáni:

Kapitáni obou družstev poděkují prvnímu i druhému rozhodčímu. Po pozdravení a
podání si rukou obou družstev odcházejí ke stolku zapisovatele, kde setrvají do
ukončení zápisu o utkání prvním rozhodčím.

Rozhodčí:

První i druhý rozhodčí zaujmou postavení v blízkosti sítě u stanoviště prvního
rozhodčího, každý na jedné straně sítě, čelem ke stolku zapisovatele. Po pozdravení a
podání si rukou obou družstev odcházejí ke stolku zapisovatele k dokončení zápisu o
utkání.
První i druhý rozhodčí si musí uvědomit, že jejich činnost tímto ještě nekončí a že jsou
povinni dohlížet na zachování sportovního chování všech účastníků utkání po celou
dobu, než je v zápise o utkání podpisem prvního rozhodčího utkání ukončeno.

Tento metodický pokyn „Hrací protokol pro mistrovské a nemistrovské soutěže MS KVS“ byl převzat a
modifikován na základě Metodického pokynu „Hrací protokol pro republikové mistrovské a nemistrovské
soutěže“.

Zpět na obsah
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Příloha č. 5 Listiny rozhodčích
Kontaktní informace jsou uvedeny zde: https://www.kr-mskvs.cz/
Příjmení

Jméno

Mesto

Telefon

Bok

Jaromír

Tichá

730805217 jaromirb@email.cz

Capáková

Kateřina Frýdek-Místek

733653531 capakova.kacka@seznam.cz

Döbert

Martin

602275475 dobert.martin@gmail.com

Dorociak

Dominik Pražmo

736233595 michal.dorociak@seznam.cz

Doupal

Jiří

Krnov

721405719 DOUPALJ@SEZNAM.CZ

Duda

Daniel

Ostrava

736428619 danyduda@seznam.cz

Frič

Radim

Opava

737968849 radim.fric@seznam.cz

Friedel

Pavel

Ostrava

774831477 friedel.p@seznam.cz

Grabovský

Zdeněk

Hodslavice

725020154 grabovskyz@seznam.cz

Hlisnikovský Vojtěch

Vyšní Lhoty

775771492 vojtula.hlisnikovsky@seznam.cz

Bohumín

Email

Kacíř

Miroslav Třinec

606735378 mkacir@et.trz.cz

Kavala

Václav

Vratimov

722633110 vasek.kavala@seznam.cz

Klívar

Milan

Albrechtice

606671426 mklivar@email.cz,mklivar@outlook.cz

Kohout

Karel

Mosty u Jablunkova

605768122 kohout.Mosty@seznam.cz

Kollár

Roman

Opava

725428142 romankollar@email.cz

Košař

František Hlučín

723975364 frantakosar@centrum.cz

Košnovský

Petr

777645881 kosnovsky@atlasgroup.cz

Kovář

Vlastimil Opava

731233557 vkovar44@centrum.cz

Kudela

Petr

Opava

731444961 petr-kudela@volny.cz

Kukelka

Radim

Štítina

724549815 radim.kukelka@seznam.cz

Kylnarová

Lucie

Krnov

702019450 brunetka10102@email.cz

Labuda

Radim

Hnojník

605803541 boboradim@centrum.cz

Ledwonová Anna

Dětmarovice

603191990 ledwonova.a@gym-bohumin.cz

Lech

Jiří

Frýdlant nad Ostravicí

604233398 lechjiri@seznam.cz

Liďák

Kryštof

Hladké Životice

776704609 petr.lidak@email.cz

Lžičař

Dalibor

Ostrava

721144351 d.lzicar@seznam.cz

Málek

Vladimír Opava

ms.cvf.cz
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Mecnerová Kristýna

Ostrava

606846560 mecnerova.k@seznam.cz

Mertl

Jakub

Hnojník

774568658 mertl.j@seznam.cz

Mihulová

Karolína

Ostrava

721888710 karolinamihulova@seznam.cz

Morávek

Bohuslav Frenštát pod Radhoštěm

731052591 bmoravek@email.cz

Navrátil

Ivo

Bruntál

732973850 ivonavratil65@gmail.com

Novák

Jan

Opava

776074878 jenda-novak@seznam.cz

Pyšík

Alexandr Opava

731101647 alexandr.pysik@gmail.com

Riedel

Stanislav Studénka

737610886 stanariedel@seznam.cz

Rucki

Jiří

Komorní Lhotka

733383865 jwrucki@seznam.cz

Ruszová

Anna

Ostrava 10

739235064 anicka.ruszova@seznam.cz

Skalník

Jiří

Opava

606678206 j.v.skalnik@seznam.cz

Slezák

Jan

Bohumín

604358588 jenzi@seznam.cz

Sokol

Jan

Ostrava

703343250 sokol24@seznam.cz

Sokolová

Nikola

Ostrava

739441962 nikikiki32@seznam.cz

Spáčil

Lukáš

Ostrava

776750525 spacil97@seznam.cz

Studnický

Stanislav Havířov-Město

603356615 stanis3374@seznam.cz

Škrabal

Oldřich

Štramberk

724189261 oldrich.skrabal@seznam.cz

Šrámek

Rudolf

Ostrava

702629860 sramek.rudolf@seznam.cz

Štefek

Ivan

Bílovec

775315281 azdeko@seznam.cz

Topolánek

Michal

Havířov

605418425 michaltop@seznam.cz

Vondráček

Jan

Ostrava

777173411 leech.ov@seznam.cz

Weisser

Vladislav Orlová - Lutyně

732609001 vladislav.weisser@seznam.cz

Windisch

Ján

Frýdek-Místek

739201519 windischj@seznam.cz

Winkler

Ondřej

Havířov

731428437 owinkler10@gmail.com
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Příloha č. 6 Pořádkové pokuty STK MS KVS
Zde je uveden výčet pokut za nejčastější porušení ustanovení SŘV a Rozpisu
(veškeré pokuty a jejich max. výše jsou uvedeny v příloze č. 2 SŘV)
Nehlášení výsledku utkání *
Neodeslání zápisu o utkání 1. pracovní den, nebo
nenahráni zápisu do systému VIS*
Nezaslání originálu zápisu o utkáních po
1/2soutěži a na konci soutěží
Nepředložení soupisky družstva při utkání
Start bez průkazu člena ČVS**
Použití jiného než předepsaného zápisu o utkání
Nezabezpečení šaten a náležitosti dle SŘV čl.15.
(nedošlo-li k porušení DŘV)

Dospělí

mládež

200,-Kč
100,-Kč

100,-Kč
100,-Kč

1 000,-Kč

1 000,-Kč

100,-Kč
300,-Kč
500,-Kč
1 000,-Kč

100,-Kč
200,-Kč
500,-Kč
1 000,-Kč

* myslí se u dlouhodobých soutěží, nenahlášení dvojutkání, u turnaje to platí na jednotlivá utkání v den turnaje
**start hráče nebo funkcionáře bez předložení kartičky nebo el. verze průkazu za celé dvojutkání nebo celý turnaj u
kategorie žactva
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Příloha č. 7 Zásady rozpisů baráží a kvalifikací
Zásady se řídí podle rozpisu baráží a kvalifikací vydaných SR ČVS
Všeobecná ustanovení:
1. Pořadatel
2-M,Z
1-U22Z
ex-U20M
2-U20Z
2-U18Z
ex-U18M

- sestupující družstvo a další dvě určí STK ČVS
- tři nejlépe umístěná sestupující družstva (za podmínky 2 hřišť)
- sestupující družstva na 17. – 20. místě
- tři nejlépe umístěná sestupující družstva (za podmínky 2 hřišť)
- tři nejlépe umístěná sestupující družstva (za podmínky 2 hřišť)
- sestupující družstva na 22. - 25. místě

2. Účastníci
2-M,Z
1-U22Z
ex-U20M
2-U20Z
ex-U18M
2-U18Z

- sestupující družstvo z 2-M,Z a přeborníci krajů (celkem 15 družstev)
- 3 sestupující družstva z 1-U22Z a přeborníci krajů (celkem 17 družstev)
- 4 sestupující družstva z ex-U20M a přeborníci krajů (celkem 18 družstev)
- 2 sestupující družstva z 2-U20Z a přeborníci krajů (celkem 16 družstev)
- 6 sestupujících družstev z EX-U18M a přeborníci krajů (celkem 20 družstev)
- 5 sestupujících družstev z 2-U18Z a přeborníci krajů (celkem 19 družstev)

3. Termíny
2-M,Z
1-U22Z
Ex-U20M
2-U20Z
ex-U18M
2-U18Z

- 22.-23. duben 2023
- 14.-16. duben 2023
- 13.-14. květen 2023
- 28.-30. duben 2023
- 15.-16. duben 2023
- 14.-16. duben 2023
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Příloha č. 8 Pověření k vedení družstva mládeže

Pověření k vedení družstva
Organizace (jednota):
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Jméno a příjmení: ………………………………………………………….
Narozen: ……………………………………………………..

Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………………

Pověřuje vést družstvo mládeže při mistrovském utkání:
…………………………………………………………………………………………………………………………..….

Termín konání utkání: od……………………………………. do ……………………………………………..

Místo konání utkání: ……….……………………………………………………………………………………..

V ………………….. dne: ……………………………………

………………………………………………………
Předseda oddílu (jednoty)

Zpět na obsah
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Příloha č. 9 Pravidla pro uplatnění zlatého setu

PRAVIDLA
pro uplatnění „zlatého“ setu v soutěžích ČVS
Tyto pravidla platí pro případné uplatnění „zlatého“ setu ve všech soutěžích ČVS.
Při součtu čtyř vzájemných utkání platí, že při rovnosti vítězství po čtyřech utkáních bude
uplatněno pravidlo „zlatého setu“.

O uplatnění tohoto pravidla rozhodují výhradně delegovaný rozhodčí!!!
Povinnosti družstev při odvetných utkáních:
- předložit rozhodčímu kopii zápisu z 1. utkání (týká se domácích i hostů)
- připravit před utkáním nový zápis pro případný „zlatý“ set vč. vypsání totožné sestavy
apod.
Pravidla pro „zlatý“ set:
- zlatý set následuje po tříminutové pauze
- provádí se nové losování
- hraje se jako klasický tie-break do 15-ti bodů s rozdílem 2 bodů se změnou stran
při dosažení 8 bodů
- do zlatého setu nesmí zasáhnout diskvalifikovaní účastníci utkání (před jeho
započetím musí být vyškrtnuti ze zápisu a není dovoleno je nahradit někým jiným)
Příklady:
Dolní - Horní 3:0 (20,15,22) a odveta Horní - Dolní 3:1 (23,-21,23,20)
Dolní - Horní 3:0 (20,20,20) a odveta Horní - Dolní 3:2 (20,20,-20,-20,20)→ následuje zlatý set
Dolní - Horní 3:0 (20,15,22) a odveta Horní - Dolní 3:1 (23,-21,23,20)
Dolní - Horní 3:0 (20,20,20) a odveta Horní - Dolní 3:0 (20,20,-20,20)→ následuje zlatý set

Zpět na obsah

ms.cvf.cz

Stránka 46

Rozpis soutěží MS KVS 2022/2023

Příloha č. 10 Pravidla proti šíření nemoci COVID- 19 případně jiné podobné nemoci
či skutečnosti ovlivňující odehrání utkání

PRAVIDLA PROTI ŠÍŘENÍ NEMOCI COVID-19
Tato příloha
bude upravena v případě potřeby dle aktuálně platných pravidel !!!
Článek 1
Základní ustanovení
1. Tato příloha stanoví podmínky, za kterých se uskutečňuje a hodnotí soutěžní období v případě realizace
opatření proti šíření nemoci COVID-19, případně jiné podobné nemoci či skutečnosti obdobným
způsobem ovlivňující možnost odehrání soutěžních či jiných volejbalových utkání.
2. Podmínky zde stanovené se použijí přiměřeně i na takové situace, které zde nejsou výslovně upraveny.
3. Tato pravidla neupravují postavení diváků, které se řídí právními předpisy, rozhodnutími a obdobnými
opatřeními orgánů státní správy a příslušných hygienických pracovišť vydanými v souvislosti s šířením
nemoci COVID-19.

Článek 2
Povinnosti členů ČVS
1. Členové ČVS jsou povinni řídit se právními předpisy, rozhodnutími a obdobnými opatřeními orgánů státní
správy vydanými v souvislosti s šířením nemoci COVID-19.

Článek 3
Odložení a nesehrání utkání
1. Případné odložení utkání z důvodu opatření proti šíření nemoci COVID-19 se řídí ustanoveními platného
Soutěžního řádu volejbalu.
2. Nesehrání odloženého utkání z důvodu opatření proti šíření nemoci COVID-19 bude vyřešeno stanovením
výsledku 0:3 (0:75) respektive 0:2 (0:50) bez odečtu bodu. Zaviní-li nesehrání obě družstva, výsledek 0:3
(0:75) respektive 0:2 (0:50) bez odečtu bodu bude započten oběma družstvům.
3. Neúčast na turnaji z důvodu opatření proti šíření nemoci COVID-19 bude vyřešeno stanovením výsledku
0:2 (0:50) bez odečtu bodu za každé nesehrané utkání daného turnaje.

Článek 4
Hodnocení pořadí v soutěži po ukončení soutěžního období
1. Hodnocení pořadí v soutěži po skončení soutěžního období je dáno článkem 6 Rozpisu mistrovských
soutěží dospělých a mládeže MS KVS 2022/2023.
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Článek 5
Ukončení soutěžního období, postupy a sestupy
1. Ukončit soutěžní období v jakékoli soutěži před odehráním všech plánovaných utkání je oprávněn pouze
V-MS KVS.
2. Ustanovení článku 17 (Tituly a ceny) a ustanovení o Postupech a sestupech Rozpisu mistrovských soutěží
dospělých a mládeže MS KVS 2022/2023 se použije jen tehdy, pokud se v soutěži do ukončení soutěžního
období odehraje minimálně polovina soutěže v souladu s článkem v části C) Rozpisu mistrovských soutěží
dospělých a mládeže MS KVS 2022/2023:
MS-M
:
10. kolo
MS-Z
:
09. kolo
MS-U22M
:
09. kolo
MS-U20M
:
09. kolo
MS-U20Z
:
09. kolo
MS-U18M
:
08. kolo
MS-U18Z
:
08. kolo
MS-U16M, Z
:
1. turnaj 3. části
MS-U14M, Z
:
1. turnaj 3. části
3. V případě, že některé z družstev odehraje méně než 50% utkání rozehrané části soutěže dle odstavce 2
tohoto článku, nezískává právo postoupit do vyšší soutěže, i kdyby se podle určení pořadí umístilo na
místě spojeném s právem postupu.
4. V-MS KVS je oprávněna na návrh STK MS KVS v důsledku odlišného počtu odehraných utkání v přímo
navazujících soutěžích stanovit i jiné pravidlo pro aplikaci udělení titulů a cen podle odstavce 1 tohoto
článku a postupů a sestupů podle odstavců 2 a 3 tohoto článku.
5. V případě nedohrání soutěže (při jejím předčasném ukončení) bude pořadí stanoveno takto:
• U skupiny dle % zisku bodů, popř. výher atd.,
• U turnajových soutěží dle aktuálního pořadí a daných zvyklostí
• U play.off dle posledního kompletně odehraného kola a daných zvyklostí

Článek 6
Změna Rozpisu mistrovských soutěží dospělých a mládeže MS KVS 2021/2022
1. V-MS KVS je oprávněn v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 změnit Rozpis mistrovských
soutěží dospělých a mládeže MS KVS 2022/2023 v průběhu soutěžního období.

Článek 7
Bezpečnostní opatření
1. Počet diváků v halách se řídí dle opatření příslušných státních orgánů České republiky a omezení v nich
obsažených.
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