Rozpis krajských volejbalových soutěží dospělých a mládeže
pro soutěžní období 2018/2019

Všeobecná ustanovení
1.

Řízení soutěží

Soutěže řídí Sportovně technická komise Krajského volejbalového svazu Vysočina, p. s. se sídlem Jihlava,
Benešova 46, PSČ 586 01.
Složení komise
Předseda: dospělí 1. třída

Jaromír Mutl
Gen. Svobody 629/15
674 01 Třebíč

(tm): 602 959 584
e-mail: jarmut@atlas.cz

Členové: komise mládeže
JŘI+KTI
ZCI+ZCIM

Zdeněk Meitner
Pavlovova 14
586 04 Jihlava

(tm): 602 970 781

JKY, KKY, ZKY,
ZKYM

dtto

dtto

delegace a
předelegace
rozhodčích

Jiří Palát
Novodvorská 1092
674 01 Třebíč

(tm): 724 708 144
TB: 732 546 157
e-mail: jiri.palat@seznam.cz

Registrace a matrika Praha:

Jaromír Háza
ČVS Praha
Bělohorská 19
160 00 Praha

TZ: 245 006 214
M: 775 273 034

Registrace a matrika Brno:

Štěpán Říha
JmKVS Brno
Vídeňská 9
639 00 Brno

TZ: 542 211 815
M: 602 766 605

e-mail: vav@cmail.cz

2. Pořadatel
Není-li stanoveno jinak, pořadatelem je vždy družstvo uvedené na prvním místě v rozlosování jednotlivých
kategorií. Pořadatel zajistí míče k rozcvičení pro soupeře (min. 6 kusů).
3. Hrací termíny a začátky utkání
Hrací termíny jsou uvedeny v rozlosování soutěží (VIS pro příslušnou kategorii). Není-li uvedeno jinak, jsou
začátky utkání v 10.00 a 13.00 hod. Pořadatel může v odůvodněných případech změnit začátek utkání bez
souhlasu soupeře a STK v časovém rozmezí 9-11 a 13-15 hod. Změnu musí pořadatel zaslat prokazatelně (emailem) nejméně 5 dnů předem vedoucímu soutěže, který vše zaznamená do VISu. Zúčastnění budou
vyrozuměni e-mailovou zprávou. Družstva se mohou dohodnout na dřívějším začátku druhého utkání (záznam do
zápisu). Náhradní termíny (NT) uvedené v rozpise jsou VÝLUČNĚ PRO POTŘEBU STK! Odložená utkání musí
být sehrána nejpozději před datem ukončení jednotlivých soutěží.
Změny termínů jsou možné pouze výjimečně se souhlasem STK v rámci SŘV a to e-mailem potvrzeným oběma
soupeři nejpozději 10 dnů po původním termínu (dohrávka) nebo 10 dnů před navrhovaným termínem
(předehrávka). Žádosti o změny zasílejte na adresu vedoucího soutěže (e-mailem), který vše zaznamená do VISu.
Zúčastnění budou vyrozuměni e-mailovou zprávou. Družstvo, které o změnu termínu utkání žádá, je povinno
zaplatit poplatek ve výši 200,- Kč. V případě přeložení termínu turnaje je poplatek stanoven částkou 400,- Kč.
Příslušný poplatek bude vedením STK stržen ze zaplacené kauce.

Pokud družstva odehrají utkání v jiném termínu, než jak je uvedeno v rozpisu bez povolení změny termínu
řídícím soutěže, budou obě družstva potrestána pořádkovou pokutou. Rozhodčí, který utkání odřídí pouze na
oznámení družstva bez delegace od KR KVS Vysočina, p.s., bude rovněž potrestán pořádkovou pokutou dle
sazebníku. Disciplinárního provinění se dopustí všichni funkcionáři utkání v případě, že uvedou do zápisu o
utkání datum jiného dne, než bylo skutečně odehráno.
4. Místo utkání
KP I. třídy a soutěže mládeže v tělocvičnách.
Návrh na změnu místa utkání zasílá pořadatel 10 dní předem dle SŘV. Žádosti o změnu zasílejte na adresu
vedoucího soutěže (e-mailem), který vše zaznamená do VISu. Zúčastnění budou vyrozuměni e-mailovou
zprávou.
Náhlou změnu hřiště oznámí pořadatel ihned prokazatelně soupeři, delegovaným rozhodčím, vedoucímu
soutěže a úseku předelegací.
Pokud pořadatel neoznámí změnu včas a delegovaný (předelegovaný) rozhodčí se dostaví na hřiště dle rozpisu,
proplatí pořadatel tomuto rozhodčímu veškeré výlohy na toto utkání i odměnu za řízení obou utkání.
5. Úhrada nákladů
Družstva startují v soutěži na vlastní
náklady. Družstva dále uhradí:
a) startovné do soutěže 2018/2019 bude zaplaceno nejpozději s podáním přihlášky nebo po dohodě se
sekretářem KVS Vysočina, p. s.
Pro rok 2018/2019 je výše vkladu v Kč pro
družstvo:
Dospělí
Mládežnická kategorie

I. třída

1 200,- Kč
400,- Kč

Při podání přihlášky po termínu přihlášek, tj. po 31. 5. 2018, je družstvo povinno zaplatit vedle
startovného sankční poplatek ve výši startovného.
b)

hráči, uvedeni na soupisce družstva, rozhodčí, uvedeni na listině rozhodčích a ostatní funkcionáři
podílející se aktivně na činnosti ČVS, zaplatí licenční příspěvek (LP – viz. příloha č. 4 rozpisu) ve výši:

Licenční příspěvky pro sezónu 2018/2019 v souladu se směrnicí ČVS je stanoven pro všechny členy dle data
narození takto:
a) dospělí - nad 18 let
200,- Kč
b) mládež - do dovršení věku 18-ti let
100,- Kč
c) náklady na rozhodčí hradí pořadatel v Kč takto:
Muži, ženy KP I. třída
Mládež

300,- Kč za utkání
200,- Kč za každé utkání hrané na tři vítězné sety
150,- Kč za každé utkání hrané na dva vítězné sety
za předpokladu, že je rozhodčí delegován KR KVS Vysočina, p.s.
Náklady na rozhodčí hradí pořadatel v Kč vždy před zahájením 1. utkání.
d) cestovní náležitosti rozhodčím ve výši ceny za dopravné hromadným dopravním prostředkem. V případě
prokazatelné cesty autem ve výši 4,00 Kč/1 km při použití vozidla jedním rozhodčím; 4,50 Kč při jízdě
dvou rozhodčích jedním osobním vozidlem a 5,00 Kč při více osobách.
e) rozhodčím se poskytuje náhrada stravného podle času, stráveného k utkáním, a to ve výši:
- trvá-li pracovní cesta nad 5 do 12 hodin
- trvá-li pracovní cesta nad 12 do 18 hodin
- trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
Stravné nenáleží rozhodčím v případě delegace v místě bydliště.

78,- Kč
119,- Kč
186,- Kč

Dostaví-li se rozhodčí k utkání dle řádné delegace (předelegace) a utkání se z jakýchkoli důvodů neodehraje,
obdrží úhradu cestovních výloh i odměnu za řízení utkání v plné výši.
Technická ustanovení
6. Předpis
a) Krajské volejbalové soutěže se hrají podle platných pravidel volejbalu, platného soutěžního řádu
volejbalu (SŘV) a podle tohoto rozpisu platného pro období 2018/2019. Rozhodčí a družstva jsou
povinna dodržovat hrací protokol uvedený v příloze č. 3.
b) Vítězství v utkání se hodnotí třemi body pokud utkání skončí poměrem 3:0, popř. poměrem 3:1; dvěma
body pokud utkání skončí poměrem 3:2; prohra 2:3 pak 1 bod; porážka 1:3, 0:3 je nula bodů a
kontumace utkání -1 bodem.
O umístění v tabulce rozhoduje počet dosažených bodů.
V případě rovnosti bodů rozhoduje větší počet vyhraných utkání.
Při rovnosti bodů a počtu vyhraných utkání rozhoduje poměr setů, následně poměr míčů.
c) Výška sítě:

muži, junioři, kadeti
žáci
žáci mladší
ženy, juniorky, kadetky
žákyně
žákyně mladší

243 cm
230 cm
215 cm
224 cm
220 cm
215 cm

e) Míče:

barevné – právo volby má pořadatel
a) značky GALA BV5091S, BV5011S, BV 5591S
b) značky MOLTEN IV58LC, VL58LC, IV5XC, V5XSLC,
c) značky MIKASA
d) ostatní značky schválené FIVB

7. Věková kategorie
a) dospělí
b) junioři
c) juniorky
d) kadeti
e) kadetky
f) starší žáci
g) starší žákyně
h) mladší žáci
1) mladší žákyně

bez omezení
1. 1. 1999 a mladší
1. 7. 1999 a mladší
1. 1. 2001 a mladší
1. 7. 2001 a mladší
1. 1. 2004 a mladší
1. 7. 2003 a mladší
1. 1. 2006 a mladší
1. 7. 2005 a mladší

Upozornění: platná znění a změny Směrnic a předpisů ČVS jsou zveřejňována na internetových stránkách
/www.cvf.cz/
8. Podmínky účasti a povinnosti
Jsou uvedeny v čl. 14 a 15 SŘV, doplnění a upřesnění:
a) originální soupiska družstva vytištěná pouze přes VIS, v případě udělení výjimky KVS Vysočina, p.s.
potvrzená vedoucím příslušné soutěže
b) družstvo mládeže musí vést při utkáních osoba starší 18 let
c) družstvo je povinno všem soupeřům, delegovaným rozhodčím, STK a úseku předelegací prokazatelně
oznámit všechny údaje, které nebyly uvedeny na přihláškách do soutěže a z tohoto důvodu chybí v
rozpisu, nesplnění této povinnosti bude trestáno pokutou.
d) pořadatelé hlásí výsledky takto: pomocí zprávy sms na telefonní číslo 724 234 234 nebo pomocí
programu VIS
e) družstvo KP I. třídy mužů předkládají rozhodčím při utkání vyplněné lístky na postavení
f) hráči musí nastoupit v jednotných rozcvičovacích dresech a trenýrkách a to již při rozcvičení na síti,
číslování družstva je v rozmezí 1-99, libero dle Pravidel
g) zápisy o utkání budou pořizovány na jednotných formulářích vydaných KR ČVS, formuláře jsou k
dispozici u sekretáře KVS Vysočina, p.s. p. Meitnera
h) družstvo je povinno zajistit pro vedení zápisu vyškoleného zapisovatele
ch) družstvo plní povinnou péči o mládež dle podmínek dále uvedených (příloha č. 2 tohoto rozpisu)

družstvo musí plnit povinnost podle přílohy DŘV „Tresty hráčů, trenérů a funkcionářů při udělení
karet“, při vyloučení nebo diskvalifikaci hráče bez vystupňování sankce (urážlivé chování a agrese)
zastavení závodní činnosti na dvě utkání, resp. zastavení činnosti do vyřešení případu DK KVS
Vysočina, p.s..
j) družstva zajistí, že v soutěži KP-I. mužů, provedou trenéři družstev po skončení utkání hodnocení
rozhodčích dle pokynu v Příloze č. 8 do poznámky Zápisu o utkání
k) každé družstvo hrající soutěže KVS Vysočina, p.s. bude mít od sezóny 2017/2018 povinně aktivního
rozhodčího ve svém oddíle (ve věku do 50 let). V případě zjištění neplnění této povinností předá KR
KVS Vysočina, p.s. tuto záležitost DK KVS Vysočina, p.s. k vyvození důsledků
l) Pořadatel je dále povinen:
a. zajistit hostujícímu družstvu samostatnou, uzamykatelnou šatnu se sociálním zařízením
(sprchy, WC)
b. zajistit rozhodčímu samostatnou, uzamykatelnou šatnu
c. zajistit odpovídající stojan pro rozhodčího s možností stání při rozhodování (nelze nahrazovat
tělocvičným nářadím)
d. zajistit manometr pro měření tlaku míčů a měřič výšky sítě
e. zajistit pro soutěže KP I. třídy utírání podlahy
f. zajistit lístky pro soutěže KP I. třídy pro postavení družstev i pro hostující družstvo
g. zajistit vyškoleného zapisovatele, mít k dispozici ukazatel skóre a podání
h. zajistit zaisolování volných konců ocelového lanka sítě
i. dát k dispozici v soutěžích KP hostujícímu družstvu pro rozcvičení minimálně 6 míčů stejné
značky, s jakými se bude hrát utkání. Právo volby míče má pořadatel, míče musí odpovídat
míčům uvedených v rozpisu soutěží.
i)

9. Náležitosti
a) hráči(ky) startují na platné registrační průkazy, popř. platné průkazy člena ČVS. Trenér se prokazuje
platným průkazem trenéra, pop ř. p latným p růkazem člena ČVS, ostatní funkcionáři, zapsaní v
zápise o utkání, se prokazují platným průkazem člena ČVS
b) soupisky družstev vytvářejí organizační pracovníci pomocí programu VIS
c) minimální počet hráčů družstva základní sestavy uvedených na soupisce je šest
d) v případě, že družstvo nepředloží při zápase soupisku, rozhodčí uvede tuto skutečnost do zápisu
o utkání, utkání se odehraje a družstvo bude potrestáno pořádkovou pokutou
e) na základě ustanovení SŘV je možno zařadit hráče na soupisku takto:
muži I. třída
do 31. ledna 2019
ženy I. třída
do 31. ledna 2019
mládež mimo ZCIM a ZKYM
do 31. ledna 2019
10. Systém soutěže
Systém soutěže je dán tímto rozpisem. Dílčí odlišnosti jednotlivých kategorií jsou uvedeny u rozlosování
odpovídajících soutěží.
11. Pokuty a poplatky
Pořádkové pokuty, udělované řídící složkou nebo KR KVS Vysočina, p.s., se udělují dle hospodářských
směrnic ČVS.
Přehled sazeb pokut za přestupky:
a) nezaslání zápisu o utkání včas
b) nenahlášení výsledku utkání
c) nepředložení soupisky
d) nepředložení průkazu člena ČVS
e) pořízení zápisu na nesprávném formuláři
f) sehrání utkání v neohlášeném termínu – družstva
g) řízení utkání v neohlášeném termínu bez delegace KR
h) nastoupení v nejednotném úboru uvedeném v zápisu
i) nedodržení hracího protokolu
j) nenastoupení družstva k utkání mládež/dospělí
k) nedohrání soutěže mládeže/dospělí
l) nesprávně vyplněný zápis o utkání
m) neoprávněný záznam do zápisu o utkání
n) neprovedení hodnocení rozhodčích M1
o) ostatní přestupky

200,- Kč
200,- Kč
100,- Kč
50,- Kč za každý
50,- Kč
250,- Kč za každé
100,- Kč za každé
100,- Kč
50,- Kč
500,-/750,- Kč
1000,-/2000,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
až 2000,- Kč

Udělování pokut je v kompetenci sekretáře KVS Vysočina, p.s. na návrh
vedoucích jednotlivých soutěží.
Opakování stejného přestupku bude pokutováno dvojnásobnou částkou (mimo bod j), případné třetí a další
opakování maximálním tarifem uvedeným v SŘV.
Neplnění povinností péče o mládež je postihováno dle Zásad povinné péče o mládež.
Ostatní přestupky budou postihovány dle SŘV.
Poplatky:
a) změna termínu dle SŘV (nesplnění do 10 dnů)
b) podání námitek
c) odvolání

100,-/200,- Kč
200,- Kč
400,- Kč

Každý oddíl od herní sezóny 2018/2019 uhradí na účet KVS Vysočina, p.s. pro účely hrazení poplatků a pokut
vratnou kauci ve výši 1 500,- Kč pro družstva mládeže a 2 000,- Kč pro družstva dospělých. V případě, že oddíl
má družstva hrajích krajskou soutěž jak dosplých, tak mládeže, uhradí kauci ve výši 2 000,- Kč. Po skončení
soutěžního ročníku bude nevyčerpaná kauce vrácena na účet oddílu, který kauci uhradil a to do 14 dnů po
skončení soutěže. Úhradu je možno provést buď bankovním převodem nebo převodem pomocí VIS.
Úhrada kauce ze strany volejbalových družstev
Bankovní spojení
KB Jihlava
Číslo účtu
115-4575080257
Kód banky
0100
Konstantní symbol
0378 pro placení převodem z účtu
Variabilní symbol
vyplní se dle přílohy č. 6 tohoto rozpisu
12. Zprávy o soutěži
Zápisy o utkání uloží organizační pracovník družstva do VIS spolu s výsledky utkání, nejpozději však první
pracovní den po skončení utkání. Originály zápisů archivuje organizační pracovník pro případné jednání STK
KVS Vysočina, p.s., DK KVS Vysočina, p.s. apod.
Výsledky soutěží dospělých a mládeže budou uvedeny na internetové adrese: /www.cvf.cz/
13. Rozhodčí
Utkání KP I. třídy mužů řídí dva rozhodčí, ostatní soutěže jeden rozhodčí. Delegace rozhodčích provádí KR
KVS Vysočina, p.s. na utkání dospělích a mládeže mimo kategorie žáci a žákyně. Na utkání družstev žáků a
žákyň nebudou delegování rozhodčí KR KVS Vysočina, p.s., je žádoucí, aby tato utkání byla řízena
rozhodčími uvedenými v seznamu rozhodčích, kteří byli vyškoleni KR KVS Vysočina, p.s. a jsou mladší 18 let,
a kteří se přihlásili k řízení soutěží v soutěžním ročníku 2018/2019 a zúčastnili se semináře rozhodčích.
Povinnosti rozhodčího:
a) k utkání se musí každý rozhodčí dostavit včas (nejméně 45 minut před utkáním) a v předepsané ústroji
(triko rozhodčího KVS Vysočina, p.s. a modré kalhoty):
- utkání řízená dvěma rozhodčími (I. třída muži)
- zahájení utkání podle Hracího protokolu viz příloha č. 3 tohoto rozpisu
- každý rozhodčí musí být vybaven dobře znějící píšťalou a kartami. Při utkání v tělocvičně musí
mít sportovní obuv do tělocvičny. Kapitán družstva má právo uvést do zápisu o utkání před jeho
uzavřením poznámku o tom, zda rozhodčí porušil výše uvedena ustanovení.
b) všichni rozhodčí uvedení na listině rozhodčích KVS Vysočina, p.s. musí mít zaplacen LP. Pokud tak
neučiní, budou z listiny rozhodčích před zahájením soutěží vyškrtnuti.
c) rozhodčí nepovolí hrát utkání s míči jiných značek, než které jsou uvedeny v tomto rozpisu
d) rozhodčí je povinen u přestupků kvalifikovaných jako urážlivé chování dle pravidel 21.2.2 – trest
vyloučení a jako agrese dle pravidla 21.2.3 – trest diskvalifikace, zapsat přesný popis přestupku v
poznámce zápisu o utkání – včetně použitých všech „vyňatých slov“
e) při zahajovacích utkáních nového ročníku soutěží provedou rozhodčí kontrolu vybavení hřiště dle
ustanovení rozpisu soutěží. Zjištěné závady uvedou do zápisu o utkání pro STK KVS Vysočina, p.s.,
která rozhodne o dalším řešení.
f) při první neomluvené absenci na utkání bude rozhodčímu odebrána delegace na příští utkání. Při
opakované absenci bude rozhodčímu odebrána delegace na další dvě utkání.
g) nedostavení se rozhodčího k řízení utkání oznámí družstvo sms, e-mailem p. Palátovi.

14. Výstrojní kázeň
Pravidla volejbalu jednoznačně stanovují za jakých podmínek smí družstvo sehrát zápas. Pro jednoznačný výklad
tohoto ustanovení pravidel se stanovuje:
a) v KP I. třídy M, Ž – všechna družstva budou mít jednotné oblečení, tj. trička, trenýrky a to již při
rozcvičení družstev na síti. V případě nejednotného oblečení rozhodčí nepřipustí ke hře hráče, který
nebude mít jednotné oblečení, tj. tričko a trenýrky. Pokud družstvo nebude mít minimální počet jednotně
ustrojených hráčů, rozhodčí družstvo prohlásí za nepřítomné a družstvo prohraje 3:0 (75:0).
b) kapitán(ka) musí být označen(a) páskou na přední straně dresu (uprostřed pod číslem). Páska je široká
8 x 3 cm, odlišné barvy od dresu.
c) pro ostatní kategorie hráčů(ček) platí obdobná pravidla.
Shora uvedená ustanovení ohledně výstrojní kázně je třeba ze strany všech účastníků soutěže při utkáních striktně
dodržovat. Jakékoliv nedodržování těchto ustanovení bude řešeno před disciplinární komisí a pokutou dle čl. 11
tohoto rozpisu.
Provinění rozhodčích porušením výstrojní kázně bude projednáno komisí rozhodčích a opakované provinění bude
řešeno disciplinárně.
15. Postupy a sestupy
Postupy:
Dospělí

z KP I. třídy mužů a KP I. třídy žen postupuje vítěz do kvalifikace o postup do 2. ligy

Mládeže

z KP juniorek postupuje vítěz do kvalifikace o postup do 1. ligy juniorek
z KP kadetek postupuje vítěz do kvalifikace o postup do 1. ligy kadetek z
z KP žáků postupuje vítěz a druhé družstvo do kvalifikace o postup MČR
z KP žákyň postupuje vítěz a druhé družstvo do kvalifikace o postup do M-ČR

Sestupy:
Dospělí

z KP I. třídy mužů a KP I. třídy žen sestoupí do KP II. třídy takový počet družstev, aby po
sestupu z vyšších soutěží a postupu z nižších soutěží zůstalo v KP I. třídy maximálně
12 družstev

Mládeže

do OP nikdo nesestupuje

16. Tituly a ceny
Vítězové všech kategorií KP I. třídy získávají titul „Přeborník kraje Vysočina ve volejbale“ pro rok 2018/2019
a diplom a pohár pro družstvo. Vítězové mládežnických kategorií obdrží titul „Přeborník kraje Vysočina ve
volejbale“ pro rok 2018/2019, diplom pro družstva umístěná na prvních třech, popř. čtyřech místech a medaile
pro hráče družstev umístěných na prvních třech místech.

17. Termíny kvalifikací a M-ČR
Kvalifikace do 2. ligy mužů a žen
Kvalifikace do 1. ligy JKY
Kvalifikace od 1. ligy KKY
M-ČR žáci
M-ČR žáci mladší
M-ČR žákyně
M-ČR žákyně mladší

13. – 14. 4. 2019
26. – 28. 4 2019
12. – 14. 4 2019
26. – 28. 4. 2019
12. – 14. 4. 2019
26. – 28. 4. 2019
12. – 14. 4. 2019

10. – 12. 5. 2019
3. – 5. 5. 2019
10. – 12. 5. 2019
3. – 5. 5. 2019

Seznam zkratek
KV
STK
KR
TK
DK
RMK
SŘV
MPV
DŘV
PŘV
RŘV
NT
2L
ORP

krajský výbor
sportovně technická komise
komise rozhodčích
trenérská komise
disciplinární komise
registrační a matriční komise
soutěžní řád volejbalu
mezinárodní pravidla volejbalu
disciplinární řád volejbalu
přestupní řád volejbalu
registrační řád volejbalu
náhradní termín
2. liga
organizační pracovník družstva

KP
KT
M1, Ž1
M2, Ž2
JŘI
JKY
KTI
KKY
STŽCI
STŽKY
MLŽCI
MLŽKY
TR
TB
TZ
M
E

krajský přebor
kvalifikační turnaj
muži, ženy I. třída
muži, ženy II. třída
junioři
juniorky
kadeti
kadetky
starší žáci
starší žákyně
mladší žáci
mladší žákyně
trenér družstva
telefon byt
telefon zaměstnání
mobil
e-mail

Rozpis je závazný pro všechna družstva a rozhodčí.
Tento rozpis byl schválen předsednictvem KVS Vysočina dne 13. 6. 2018.

MUDr. Petr Juda
předseda KVS Vysočina, p.s.

JUDr. Jaromír Mutl
předseda STK KVS Vysočina, p.s.

ing. Zdeněk Meitner
sekretář KVS Vysočina, p.s.

Příloha č. 1

Adresář družstev
KP I. třída muži

skupina M1

1.
SK Jihlava
Organizační pracovník: Jan Kovářů, Příční 10, 586 01 Jihlava
Tel. 721 835 540
e-mail: kovaru.jan@seznam.cz
Adresa hřiště:
SK Jihlava, Okružní 4628/2, 586 01 Jihlava
2.
Sokol Štoky
Organizační pracovník:

Adresa hřiště:

Tomáš Žák, Štoky 382, 582 53 Štoky
Tel. 777 168 457
e-mail: tomas72@gmail.com
tělocvična ZŠ a MŠ Štoky, 582 53 Štoky

3.
TJ Sokol Okrouhlice
Organizační pracovník: Vít Strašil, Okrouhlice 177, 582 31 Okrouhlice
TB: 569 489 200
TZ: 606 699 179
e-mail: sotak@email.cz
Adresa hřiště:
SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně, Jihlavská 628, 580 01 Havlíčkův
Brod
4.
TJ Spartak Pelhřimov
Organizační pracovník: Pavel Drbal, Táborská 1871, 393 01 Pelhřimov
Tel. 606 345 430
e-mail: pdrbal@centrum.cz
Adresa hřiště:
ZŠ Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov
5.
TJ Žďár nad Sázavou
Organizační pracovník: Zbyněk Kalina, Za Jatkami 6, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel. 604 100 234
e-mail: kalina@activezdar.cz
ZŠ Palachova, Palachova 35, 591 01 Žďár nad Sázavou
6.
Volejbalový klub Třebíč
Organizační pracovník: Ctibor Pašek, Rypáčkova 6, 674 01 Třebíč
Tel. 602 721 778
e-mail: paskuv.mail@seznam.cz
Adresa hřiště:
hala OA Třebíč, Otmarova 4, 674 01 Třebíč

Krajský přebor I. třída ženy

skupina Z1

1. ŠSK Demlova
Organizační pracovník: Jarmila Kalinová, U Cihelny 1, 586 02 Jihlava
Tel. 728 720 799
TZ: 567 323 529
e-mail: jarmilakalinova@seznam.cz
Adresa hřiště:
tělocvična ZŠ Demlova, Demlova 32, 586 01 Jihlava
2.
TJ Jiskra Humpolec „A“
Organizační pracovník: Jana Voborníková, Hálkova 919, 396 01 Humpolec
Tel. 723 518 121
e-mail: balnohovaj@seznam.cz
Adresa hřiště:
hala TJ Jiskra Humpolec, Tyršovo nám. 745, 396 01 Humpolec
3.
TJ Náměšť nad Oslavou
Organizační pracovník: Lucie Kašková, Energetiků 994/7, 674 01 Třebíč
Tel. 724 662 177
e-mail: ucikik@qmail.com
Adresa hřiště:
tělocvična ZŠ, Husova 579, 675 71 Náměšť nad Oslavou

4.
TJ Slavoj Polná
Organizační pracovník: Michaela Dvořáková, Sezimovo nám. 4, 588 13 Polná
Tel. 728 543 879
e-mail: miki_ji@centrum.cz
Adresa hřiště:
tělocvična ZŠ, Poděbradova 79, 588 13 Polná
5.
TJ Sokol Havlíčkův Brod
Organizační pracovník: Vladimír Matějka, Mahenova 3978, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel. 724 354 411
Adresa hřiště:

e-mail: matejkav@seznam.cz
tělocvična SZŠ, Masarykova 2033, 580 01 Havlíčkův Brod

6.
TJ Sokol Přibyslav
Organizační pracovník: Petra Holubová, Zahradní 733, 582 22 Přibyslav
Tel. 605 738 840
TZ: 569 430 834
e-mail: holubovape@seznam.cz
Adresa hřiště:
sportovní hala, Česká 34, 582 22 Přibyslav
7.
TJ Spartak Pelhřimov
Organizační pracovník: Marie Krčilová, Osvobození 1696, 393 01 Pelhřimov
Tel. 777 908 786
e-mail: davidova.ri@seznam.cz
Adresa hřiště:
ZŠ Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov
8.
Volejbalový klub Třebíč
Organizační pracovník: Vendula Šimečková, Obránců Míru 480/18, 674 01 Třebíč
Tel. 603 370 407
TZ: 561 204 693
e-mail: simeckova.venda@seznam.cz
Adresa hřiště:
ZŠ TGM, Komenského 61/6, 674 01 Třebíč
9.
TJ Sokol Nové Veselí
Organizační pracovník: Magdaléna Fejtová, Žďárská 191, 592 14 Nové Veselí
Tel. 731 287 488
e-mail: magdalena.fejtova@gmail.com
Adresa hřiště:
Víceúčelová sportovní hala Nové Veselí, Žďárská 356, 592 14 Nové Veselí
10.
TJ Sokol Štoky
Organizační pracovník: Adéla Dáňová, Štoky 272, 582 53 Štoky
Tel. 722 962 326
e-mail: adel.danova@seznam.cz
Adresa hřiště:
tělocvična ZŠ a MŠ Štoky
Krajský přebor junioři+kadeti

skupina JRI+KTI

1.
ŠSK Demlova „A“
Organizační pracovník: Jarmila Kalinová, U Cihelny 1, 586 02 Jihlava
Tel. 728 720 799
TZ: 567 323 529
e-mail: jarmilakalinova@seznam.cz
Adresa hřiště:
tělocvična ZŠ Demlova, Demlova 32, 586 01 Jihlava
2.
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
Organizační pracovník Milan Kučera, Nad parkem 3403, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel. 606 643 587
e-mail: volejbalmk@seznam.cz
Adresa hřiště:
tělocvična SPŠ, Jihlavská 628, 580 01 Havlíčkův Brod
3.
TJ ŠSK Active-SVČ Žďár nad Sázavou
Organizační pracovník: Zbyněk Kalina, Za Jatkami 611/6, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel. 604 100 234
TZ: 604 464 744
e-mail: kalina@activezdar.cz
Adresa hřiště:
tělocvična ZŠ Palachova, Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavu

4.
TJ Spartak Velké Meziříčí
Organizační pracovník: Petr Juda, Mostiště 103, 594 01 Velké Meziříčí
Tel. 603 819 652
e-mail: judapetr@seznam.cz
Adresa hřiště
tělocvična ZŠ Komenského 1, 594 01 Velké Meziříčí
5.
INTERTECH VS Drásov
Organizační pracovník: Stanislav Slezák, Drásov 154
Tel. 608 740 550
e-mail: stanislav.sl@seznam.cz
Adresa hřiště
ZŠ ‚TGM Drásov
6.
Slavoj Polná
Organizační pracovník:
Adresa hřiště:

Michal Jelínek, Alej svobody 956, 588 13 Polná
Tel. 606 839 363
e-mail: misak.jeli@tiscali.cz
Základní škola, Poděbradova 79, 588 13 Polná

Krajský přebor juniorky

skupina JKY

1.
TJ Spartak Pelhřimov
Organizační pracovník: Dana Remešová, Rubešova 436, 393 01 Pelhřimov
Tel. 605 530 277
e-mail: remesova.d@mupe.cz
Adresa hřiště:
tělocvična ZŠ Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov
2.
TJ Žďár nad Sázavou
Organizační pracovník: Pavel Veselý, Blažíčková 11, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel. 774 262 207
e-mail: pavel.vesely@wyda.cz
Adresa hřiště:
tělocvična ZŠ Palachova, Palachova 35, 59 01 Žďár nad Sázavou
3.
VK Třebíč
Organizační pracovník: Vendula Šimečková, Obránců mírů 480/18, 674 01 Třebíč
Tel. 603 370 407
e-mail: simeckova.venda@seznam.cz
Adresa hřiště:
tělocvična ZŠ Komenského nám 61/6, 674 01 Třebíč
4.
ŠSK Demlova „A“
Organizační pracovník: Jarmila Kalinová, U Cihelny 1, 586 02 Jihlava
Tel. 728 720 799
TZ: 567 323 529
e-mail: jarmilakalinova@seznam.cz
Adresa hřiště:
tělocvična SPŠS, Žižkova , 586 01 Jihlava
5.
ZŠ Přibyslav
Organizační pracovník: Petr Adam, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav
Tel. 775 558 221
e-mail: reditel@zspribyslav.cz
Adresa hřiště:
Sportovní hala Přibyslav, Česká 34, 582 22 Přibyslav
6.
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
Organizační pracovník: Jaroslav Jecha,
Tel. 608 176 336
e-mail: jechovizdirec@seznam.cz
Adresa hřiště:
hala OAHŠ, Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod
7.
TJ Jiskra Humpolec
Organizační pracovník: Ivana Balnohová,
Tel. 606 447 035
e-mail.: balnohovai@seznam.cz
Adresa hřiště:
sportovní hala, Tyršovo náměstí 745, 396 01 Humpolec

8. KCTM VOLEJBAL VYSOČINA, Z.S.
Organizační pracovníčk: Zdeněk Meitner
Tel. 602 970 781
e-mail: vav@cmail.cz
Adresa hřiště:
tělocvična ZŠ Nad Plovárnou 5, 586 01 Jihlava

Krajský přebor kadetky

skupina KKY

1.
TJ Náměšť nad Oslavou
Organizační pracovník: Igor Hurban
Tel. 603 360 083
e-mail: igi.h@seznam.cz
Adresa hřiště:
tělocvična ZŠ, Komenského náměstí, 675 71 Náměšť nad Oslavou
2.
TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou
Organizační pracovník: Jaroslava Holoubková, Havlíčkova 726, 592 91 Světlá nad Sázavou
Tel. 732 836 579
e-mail: jarka.holoubkova@seznam.cz
Adresa hřiště:
tělocvična ZŠ Lánecká, 592 91 Světlá nad Sázavou
3.
TJ Sokol Bedřichov
Organizační pracovník: Milan Fajmon, Vrchlického 1036, 588 13 Polná
Tel. 775 097 817
e-mail: fajmon.milan@gmail.com
Adresa hřiště:
Sportovní hala TJ Sokol Bedřichov 4656/122c, 586 02 Jihlava
4. TJ Spartak Pelhřimov
Organizační pracovník: Miloslava Machová, , 393 01 Pelhřimov
Tel. 723 355 155
e-mail: mmachova@liwa.cz
Adresa hřiště:
sportovní hala, Nádražní 1536, 393 01 Pelhřimov
5. TJ Žďár nad Sázavou
Organizační pracovník: Pavel Veselý, Blažíčková 11, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel. 774 262 207
e-mail: pavel.vesely@wyda.cz
Adresa hřiště:
tělocvična ZŠ Palachova, Palachova 35, 59 01 Žďár nad Sázavou
6. VK Třebíč
Organizační pracovník: Vendula Šimečková, Obránců mírů 480/18, 674 01 Třebíč
Tel. 603 370 407
e-mail: simeckova.venda@seznam.cz
Adresa hřiště:
tělocvična ZŠ Komenského nám 61/6, 674 01 Třebíč

Krajský přebor - starší žáci

skupina ZCI

1.
TJ Spartak Pelhřimov
Organizační pracovník: Miloslav Šmír, U Cihelny 1, 586 02 Jihlava
Tel. 604629209
e-mail: nilis@atlas.cz
Adresa hřiště:
tělocvična ZŠ Osvobození, Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov
2.
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
Organizační pracovík:
Milan Kučera, Nad parkem 3403, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel. 606 643 587
e-mail: volejbalmk@seznam.cz
Adresa hřiště:
tělocvična SPŠ, Jihlavská 628, 580 01 Havlíčkův Brod

3.
TJ Spartak Velké Meziříčí
Organizační pracovník: Petr Vašíček, Nad Sv. Josefem 15, 594 01 Velké Meziříčí
Tel. 724 379 186
e-mail: vasicekpetr@centrum.cz
Adresa hřiště
hala tělocvična ZŠ Sokolovská, 594 01 Velké Meziříčí
4.
TJ Žďár nad Sázavou
Organizační pracovník: Petr Kadlec, Maršovice 36, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel. 605 157 066
e-mail: petik.kadelc@seznam.cz
Adresa hřiště:
tělocvična ZŠ Palachova, Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou
Krajský přebor - starší žákyně

skupina ZKY

1.
KCTM VOLEJBAL VYSOČINA, z.s.
Organizační pracovník: Zdeněk Meitner, Pavlovova 14, 586 04 Jihlava
Tel. 602 970 781
e-mail: vav@cmail.cz
Adresa hřiště:
tělocvična ZŠ Nad Plovárnou 5, 586 01 Jihlava
2.
TJ Jiskra Havlíčkův Brod „A“
Organizační pracovník: Jan Pavlík, Zahradní 1192, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel. 725 553 175
e-mail: pavlik.jan.vol@centrum.cz
Adresa hřiště:
tělocvična OAHŠ, Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod
3. TJ Jiskra Havlíčkův Brod „B“
Organizační pracovník: Jana Najbrtová, Pražská 2900, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel. 605 560 065
e-mail: janajbrt@seznam.cz
Adresa hřiště:
tělocvična OAHŠ, Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod
4.
TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou
Organizační pracovník: Jaroslava Holoubková, Havlíčkova 726, 582 91 Světlá nad Sázavou
Tel. 732 836 579
e-mail: jarka.holoubkova@seznam.cz
Adresa hřiště:
ZŠ Lánecká, 582 91 Světlá nad Sázavou
5.
TJ Sokol Bedřichov
Organizační pracovník: Jan Bažo, Poláčkova 13, 586 02 Jihlava
Tel. 725 588 599
e-mail: bazo.jan@volny.cz
Adresa hřiště:
hala TJ Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, 586 02 Jihlava
6.
TJ Sokol Nové Veselí
Organizační pracovník: Kateřina Vítová, Žďárská 8, Nové Veselí, 592 14 Nové Veselí
Tel. 724 671 369
e-mail: vitovakatka@seznam.cz
Adresa hřiště:
Víceúčelová sportovní hala Nové Veselí, Žďárská 356, 592 14 Nové Veselí
7.
OREL Jednota Červená Řečice
Organizační pracovník: Alena Staňková, Červená Řečice 344
Tel. 737 630 573
e-mail: alca.stankova@seznam.cz
Adresa hřiště:
Orlovna, Červená Řečice, PSŠ 394 46
8.
CHS Chotěboř
Organizační pracovník: Veronika Lesáková, Příčná 1563, 583 01 Chotěboř
Tel. 723 731 700
e-mail: lesakova.veronika@seznam.cz
Adresa hřiště:
sportovní hala TJ CHS Chotěboř, Tyršova 794, Chotěboř, PSC 583 01

9.
TJ Spartak Pelhřimov
Organizační pracovník: Eva Čamrová, Táborská 1870, 393 01 Pelhřimov
Tel. 723 765 029
e-mail: evka.camrova@seznam.cz
Adresa hřiště:
tělocvična ZŠ Osvobození, Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov
10.
TJ Žďár nad Sázavou
Organizační pracovník: Martina Topinková, Květná 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel. 722 966 467
e-mail: martina.top@seznam.cz
Adresa hřiště:
tělocvična ZŠ Palachova, Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou
11.
TJ Sokol Štoky
Organizační pracovník: Lubomír Břoušek,
Tel. 724 015 326
e-mail: lubomirbrousek@hotmail.com
Adresa hřiště:
tělocvična ZŠ a MŠ Štoky, Štoky 220, PSČ 582 53
12.
VK Třebíč
Organizační pracovník: Miroslava Purerová, Zahraničního odboje 937/16, 674 01 Třebíč
Tel. 720 995 745
e-mail: mikes.mirinda@seznam.cz
Adresa hřiště:
tělocvična ZŠ T. G. Masaryka, Komenského nám. 61, 674 01 Třebíč

Krajský přebor mladší žáci

skupina ZCIM

1.
TJ Sokol Hrotovice
Organizační pracovník: Jiří Slatinský, Brněnská 140, 675 55 Hrotovice
Tel. 776 684 773
e-mail: j.slatinsky@seznam.cz
Adresa hřiště:
sportovní hala ZŠ Hrotovice
2.
TJ Spartak Velké Meziříčí
Organizační pracovník: Petr Vašíček, Nad Sv. Josefem 15, 594 01 Velké Meziříčí
Tel. 724 379 186
e-mail: vasicekpetr@centrum.cz
Adresa hřiště:
tělocvična ZŠ Sokolovská, 594 01 Velké Meziříčí
Krajský přebor mladší žákyně

skupina ZKYM

1.
ŠSK Demlova Jihlava
Organizační pracovník: Jarmila Kalinová, U Cihelny 1, 586 02 Jihlava
Tel. 728 720 799
TB: 567 305 956
e-mail: jarmilakalinova@seznam.cz
Adresa hřiště:
tělocvična SPŠS Jihlava, Žižkova 1939/20, 586 01 Jihlava
2.
TJ Jiskra Havlíčkův Brod “A”
Organizační pracovník: Tomáš Pleskač, , 580 01 Havlíčkův Brod
Tel. 724 818 535
e-mail: tompleski@centrum.cz
Adresa hřiště:
tělocvična OAHŠ, Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod
3.
TJ Jiskra Havlíčkův Brod „B“
Organizační pracovník: Olga Pátková, , 580 01 Havlíčkův Brod
Tel. 728 961 417
e-mail: orouchalova@seznam.cz
Adresa hřiště:
tělocvična OAHŠ, Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod
4.
TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou
Organizační pracovník: Jaroslav Hroch, Panuškova 1100, 592 41 Světlá nad Sázavou
Tel. 774 223 583
e-mail.: jaroslav.hroch@seznam.cz
Adresa hřiště:
tělocvična ZŠ Lánecká, 592 41 Světlá nad Sázavou

5.
TJ Sokol Bedřichov
Organizační pracovník: Anna Dravecká, Kosovská 4028/14, 586 01 Jihlava
Tel. 734 363 317
e-mail: annadravecka@gymnaziumjihlava.cz
Adresa hřiště:
Sportovní hala TJ Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, 586 02 Jihlava
6.
TJ Sokol Havlíčkův Brod
Organizační pracovník: Vladimír Matějka, Mahenova 3978, 580 01 Havlíčkův Broc
Tel. 724 354 411
e-mail: matejkav@seznam.cz
Adresa hřiště:
tělocvična Gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod
7.
TJ Sokol Hrotovice
Organizační pracovník: Jiří Slatinský, Brněnská 140, 675 55 Hrotovice
Tel. 776 684 773
e-mail: j.slatinsky@seznam.cz
Adresa hřiště:
sportovní hala ZŠ Hrotovice
8.
TJ Sokol Nové Veselí
Organizační pracovník: Kateřina Vítová, Žďárská 8, Nové Veselí, 592 14 Nové Veselí
Tel. 724 671 369
e-mail: vitovakatka@seznam.cz
Adresa hřiště:
Víceúčelová sportovní hala Nové Veselí, Žďárská 356, 592 14 Nové Veselí
9.
TJ Sokol Štoky
Organizační pracovník: Lubomír Břoušek
Tel. 724 015 326
e-mail: lubomirbrousek@hotmail.com
Adresa hřiště: tělocvična ZŠ a MŠ, Štoky 20, 582 53 Štoky
10.
TJ Žďár nad Sázavou
Organizační pracovník: Martina Topinková, Květná 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel. 722 966 467
e-mail: martina.top@seznam.cz
Adresa hřiště:
tělocvična ZŠ Palachova, Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou
11.
VK Třebíč
Organizační pracovník: Miroslava Purerová, Zahraničního odboje 937/16, 674 01 Třebíč
Tel. 720 995 745
e-mail: mikes.mirinda@seznam.cz
Adresa hřiště:
tělocvična ZŠ T. G. Masaryka, Komenského 61/6, 674 01 Třebíč
12.
ZŠ Přibyslav
Organizační pracovník: Petr Adam, 582 22 Přibyslav
Tel. 775 558 221
e-mail: reditel@zspribyslav.cz
Adresa hřiště:
sportovní hala Přibyslav, Česká 34, 582 22 Přibyslav

Příloha č. 2

Zásady povinné péče o mládež, jejichž družstva hrají soutěže KP kraje Vysočina,
p.s.
1)

Předsednictvo KVS Vysočina, p.s. stanovuje povinnou péči o mládež v tomto rozsahu:

KP I. dospělých – jedno družstvo mládeže příslušné kategorie. Např. družstvo mužů musí mít družstvo žáků,
kadetů nebo juniorů. Toto neplatí, pokud soutěž KP I. třídy hrají družstva kompletně složená s hráčů mladších 19
let.
2)
Družstvo mládeže může plnit povinnost v rámci KVS Vysočina, p.s. pouze pro jedno družstvo
dospělých.
3)
Splnění povinnosti je závislé na tom, že družstvo mládeže je zařazeno v libovolné mistrovské soutěži v
ČR nebo v pravidelné soutěži AŠSK a tuto dokončí.
4)

Povinnost péče o mládež může být plněna
družstvem vlastního oddílu

5)
Kontrolu plnění povinnosti provádí namátkově STK KVS Vysočina, p.s. kdykoliv během soutěžního
období.
V případě neplnění povinností uvedené v bodě 4 uhradí družstvo administrativní poplatek ve výši 1 000,Kč.

Zásady povinného vedení družstva trenérem III. třídy v soutěžích KP
1)
Předsednictvo KVS Vysočina, p.s. stanovuje povinné vedení družstva zařazeného do KP juniorů, juniorek,
kadetů, kadetek, žáků a žákyň nejméně trenérem III. třídy.
2)
Kontrolu plnění povinnosti provádí trenérsko-metodická komise KVS Vysočina, p.s. kdykoliv během
soutěžního období.
Zásady byly schváleny předsednictvem KVS Vysočina, p.s. dne 13. 6. 2018.

MUDr. Petr Juda
předseda KVS Vysočina, p.s.

JUDr. Jaromír Mutl
předseda STK KVS Vysočina,
p.s.

ing. Zdeněk Meitner
sekretář KVS Vyočina,
p.s.

Příloha č. 3

Hrací protokol závazný pro všechny účastníky krajských soutěží ve volejbale
A. Pro utkání mužů I. třídy řízená dvěma rozhodčími
a) do 30 minut před utkáním

b) 17 minut před začátkem utkání
- rozhodčí překontrolují
c) 16 minut před začátkem utkání
- první rozhodčí

- družstva

trenér (kapitán) družstva vyplní sestavu do zápisu o utkání
včetně libera
během rozcvičování překontroluje zápis a způsobilost hráčů
obou družstev ke hře (soupisky, průkazy člena ČVS, oblečení
hráčů)
připravenost hřiště k utkání
výšku a napnutí sítě
písknutím přivolá kapitány obou družstev a provede
rozlosování
o výsledku losování informuje zapisovatele
zaujmou na hřišti strany podle výsledku losování
trenér a kapitán podepíší zápis o utkání

d) 15 minut před zahájením utkání
- první rozhodčí dá písknutím znamení k zahájení rozcvičení družstev na síti
- družstva nastoupí k rozcvičení v jednotném oblečení, ve kterém odehrají utkání
e) 5 minut před zahájením utkání
- první rozhodčí písknutím ukončí rozcvičování družstev
- trenéři obou družstev předají druhému rozhodčímu záznam o postavení družstva
f) 2 minuty před začátkem utkání
- oba rozhodčí nastoupí k síti na protější stranu od stolku zapisovatele
- družstva na písknutí prvního rozhodčího nastoupí na zadní čáru a vzájemně se pozdraví
g) 1 minuta před začátkem utkání
- první rozhodčí dá písknutím pokyn družstvům k nástupu na hřiště
- družstva zaujmou své základní postavení
- druhý rozhodčí překontroluje postavení obou družstev, po kontrole postavení připustí ke hře libera
h) zahájení utkání
- druhý rozhodčí dá rukama znamení prvnímu rozhodčímu, že družstva jsou připravena ke hře
- první rozhodčí v určený čas dle zápisu o utkání dá pokyn k podání
B. Při utkání řízená jedním rozhodčím
a) do 30 minut před utkáním

b) 17 minut před začátkem utkání
- rozhodčí překontroluje
c) 16 minut před začátkem utkání
- rozhodčí

- družstva
c) 15 minut před začátkem utkání
- rozhodčí
d) 5 minut před utkáním
- rozhodčí
- družstva
e) 2 minuty před začátkem utkání
- rozhodčí

trenér (kapitán) družstva vyplní sestavu do zápisu o utkání
včetně libera
během rozcvičování překontroluje zápis a způsobilost hráčů
obou družstev ke hře (soupisky, průkazy člena ČVS, oblečení
hráčů)
připravenost hřiště k utkání
výšku a napnutí sítě
písknutím přivolá kapitány obou družstev a provede
rozlosování
o výsledku losování informuje zapisovatele
zaujmou na hřišti strany podle výsledku losování
trenér a kapitán podepíší zápis o utkání

dá písknutím znamení k zahájení rozcvičování družstev na
síti
písknutím ukončí rozcvičování obou družstev
na písknutí rozhodčího ihned ukončí rozcvičování a vrátí se
k lavičce
nastoupí k síti na protější stranu od stolku zapisovatele
písknutím dá pokyn k nástupu družstev

- družstva

f)
1 minuta před začátkem utkání
- rozhodčí
-družstva
- kapitáni
- rozhodčí
g) zahájení utkání
- kapitáni
- rozhodčí

na písknutí rozhodčího nastoupí na zadní čáru a vzájemně se
pozdraví

dá písknutím pokyn družstvům k nástupu na hřiště
na písknutí rozhodčího 6 hráčů každého družstva zaujme své
základní postavení
nahlásí zapisovateli postavení hráčů svého družstva
v prvním setu
po kontrole postavení hráčů připustí ke hře libero
zvednutím rukou dají znamení rozhodčímu, že jsou
družstva připravena ke hře
v určený čas dle zápisu o utkání dá pokyn k podání

Příloha č. 4

Prováděcí pokyn k výběru licenčních příspěvků (dále jen LP) na rok 2018/2019
Článek1
Obecná ustanovení
Licenční příspěvek Českého volejbalového svazu (dále jen „LP” a „ČVS”) je příspěvkem člena ČVS na
zajištění činnosti krajských volejbalových svazů (dále jen „KVS”). LP jsou příjmem rozpočtu ČVS. Tato
směrnice stanovuje:
a) výši LP
b) výběr LP a jejich účtování
LP je roční a hradí se na každé příslušné soutěžní období podle čl. 4 odst. 2 písm. a)
Soutěžního řádu volejbalu (dále jen „SŘV”), tj. od 1. 7. běžného účetního období do
30. 6. následujícího účetního období.
LP v souladu s touto směrnicí je povinen uhradit každý člen ČVS – fyzická osoba, tj.
hráč, trenér, rozhodčí, školitel, delegát ČVS, funkcionář a ostatní osoby (dale jen
“člen”) podílející se aktivně na zajištění činnosti v ČVS ve smyslu stanov ČVS na
všech urovních.
Od úhrady LP jsou osvobozeni čestní členové ČVS a členové Síně slávy českého
volejbalu. Aktualizovaný Seznam je zveřejněn na webových stránkách ČVS.
Právnické osoby (dale jen “oddíl”) LP nehradí.

1)

2)

3)

4)
5)

Článek 2
Výše licenčních příspěvků
1.

2.
3.

Výše LP se řídí datem podání žádosti o platbu LP vůči věku (datu narození) člena:
a) dospělí – nad 18 let
200,- Kč
b) mládež – do dovršení věku 18 let
100,- Kč
V případě souběhu činností či funkcí se hradí LP jen jednou.
Úhrada LPje výhradně dokladována uvedením do Volejbalového nformačního systému (dale jen “VIS”).
Článek 3
Výběr a účtování licenčních příspěvků

1.

2.

Výběr LP:
a) výběr LP se provádí výhradně přes VIS přes modul Podatelna
b) LP je připsán na účet ČVS s identifikací KVS podle příslušnosti člena k oddílu a tohoto oddílu ke KVS
c) LP se vybírají průběžně v příslušném soutěžím období. Uhrazený LP se nevrací.
Účtování LP
a) ČVS účtuje výběr LP průběžně ve svém účetnictví jako příjem z členských příspěvků.
Článek 4
Kontrola

1.

Kontrola uhrazení LP členy:
a) kteří se zúčastňují mistrovských utkání, automaticky zajišťuje VIS, vyjma rozhodčích a delegátůČVS,
kde kontrolu zajišťují příslušné komise rozhodčích
b) kteří se zúčastňují nemistrovských soutěží, ve kterých není automaticky zajištěna kontrola systémem
VIS, zajišťuje příslušná soutěžní komise
c) kteří se aktivně podílejí na zajištění ostatních činností v ČVS výkonem svých funkcí na všech
úrovních, zajišťují příslušné orgány ČVS ve smyslu stanov ČVS
Článek 5
Závěrečná ustanovení

1.
2.

K výkladu této směrnice je oprávněna výhradně legislativní komise ČVS.
Tato změna č. 02/2048 směrnice č. 10/2011 “Licenční příspěvky v ČVS” byla schválena výborem ČVS dne
13. května 2018 a nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.

Příloha č. 5

Hlášení výsledků pomocí SMS
STK KVS Vysočina, p.s. ukládá domácímu (pořádajícímu) družstvu, aby ihned po skončení utkání nahlásil
výsledek utkání. Hlášení se provede zasláním SMS zprávy z mobilního telefonu nebo přes program VIS. Zpráva
musí mít přesně následující tvar: SOUTEZ ZAPAS VYSLEDEK.
Zprávu odešlete na toto telefonní číslo: 724 234 234.
Soutěž je přesný a nezměněný název soutěže (VY-M-1, VY-Z-1, atd.). Velká či malá písmena nerozhodují. Zápas
je pořadové číslo zápasu dle Rozpisu soutěží uveřejněný ve VIS.
Výsledek je poměr setů, kde na prvním místě jsou sety domácího družstva a na druhém hostujícího družstva
vzájemně oddělených dvojtečkou. Navíc, lze za další mezeru, napsat kulatou závorku se zkráceným zápisem
jednotlivých setů. Jednotlivé údaje jsou odděleny právě jednou mezerou. Každé utkání se musí zadávat zvlášť.

Příloha č. 6

Variabilní symbol pro určení plateb na účet KVS Vysočina,
p.s.
1) Rozdělení kraje podle okresů v abecedním pořadí.
2) V rámci okresu seřazení jednotlivých tělovýchovných jednot (družstev) hrajících KP v abecedním
pořadí.
3) Hráčská kategorie KP od mužů po mladší žákyně.
4) Jednotlivé družstvo v pořadí podle počtu přihlášených družstev jedné TJ, popř. Sokola, do příslušné
kategorie soutěže.
5) Druh platby
Ad 1)
1
2
3
4
5

Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sázavou

Havlíčkův Brod

1
2
3
4
5
6
7

TJ Jiskra Havlíčkův Brod
TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou
TJ Sokol Havlíčkův Brod
TJ Sokol Okrouhlice
TJ Sokol Přibyslav
TJ Sokol Štoky
ZŠ Přibyslav

Jihlava

1
2
3
4
5

KCTM VOLEJBAL VYSOČINA, z.sm
SK Jihlava
ŠSK Demlova
Slavoj Polná, z.s.
TJ Sokol Bedřichov

1

2

TJ Jiskra Humpolec
TJ Spartak Pelhřimov

1
2
3

TJ Náměšť nad Oslavou
TJ Sokol Hrotovice
Volejbalový klub Třebíč

1
2
3

TJ Sokol Nové Veselí
TJ Spartak Velké Meziřičí
TJ Žďár nad Sázavou

Pelhřimov

Třebíč

Žďár nad Sázavou

Ad 3)
11
12

KP M1 „A”
KP Z1 “A”

21
22

KP JRI
KP JKY

31
32

KP KTI
KP KKY

41
42

KP ZCI
KP ZKY

51
52

KP ZCIM
KP ZKYM

Ad 4)
1
2
3
4

družstvo „A“
družstvo „B“
družstvo „C“
družstvo „D“

Ad 5)
1
2
3
4
5

vklad do soutěže
pokuty
poplatky za přeložení nebo změnu utkání
LP
ostatní

Závěr
Vlastní číslo variabilního symbolu je tvořeno předčíslím KVS
Příklad
40 2 1 11 1 1
KVS Vysočina, p.s.
Jihlava
SK Jihlava
KP M1 „A“ družstvo „A“
Vklad do soutěže

40

Příloha č. 7

Rozlosování soutěží
Krajský přebor I. třídy – muži
Počet družstev
Termíny:

6
podzim
uvedeny ve VISu

jaro
uvedeny ve VISu

uzávěrka soupisek ke dni 31. 1. 2019
Systém

každý s každým, dvoukolově, podzim-jaro, polsky

Bodování
Výška sitě
Soupiska
Rozhodčí
Hrací den
Odměny
Postupy

italsky
243 cm
z VISu
deleguje KR KVS Vysočina, p.s.
sobota
družstva umístěná na 1. – 3. místě obdrží pohár a diplom
vítěz má právo postupu do kvalifikace o II. ligu

Krajský přebor I. třídy - ženy
Počet družstev

10

Termíny

podzim
uvedeny ve VISu

jaro
uvedeny ve VISu

uzávěrka soupisek ke dni 31. 1. 2019
Systém

každý s každým, dvoukolově, podzim-jaro, polsky

Bodování
Výška site
Soupiska
Rozhodčí
Hrací den
Odměny
Postupy

italské
224 cm
z VISu
deleguje KR KVS Vysočina, p.s.
sobota
družstva umístěná na 1. – 3. místě obdrží pohár a diplom
vítěz má právo postupu do kvalifikace o II. ligu

Krajský přebor JRI+KTI
Hráč, který hraje v republikové soutěži, může nastoupit za svůj mateřský oddíl v utkáních KP!!

Počet družstev

6

Termíny

podzim
uvedeny ve VISu

jaro
uvedeny ve VIS
Pardubice

uzavěrka soupisek ke dni 31. 1. 2019
Systém
Bodování
Výška sítě
Soupiska
Rozhodčí
Hrací dny:
Postupy

každý s každým, dvoukolově, podzim-jaro, polsky
italsky
243 cm
z VISu
deleguje KR KVS Vysočina, p.s.
neděle
družstvo se může přihlásit do 1. ligy JRI, lépe umístěné družstvo do.l. ligy KTI
Odměny a ceny družstva na prvních třech místech obdrží
medaile a diplomy.

Krajský přebor JKY
Hráčka, která hraje v republikové soutěži, může nastoupit za svůj mateřský oddíl v utkáních KP!!
Počet družstev

8

Termíny

podzim
uvedeny ve VISu

jaro
uvedeny ve VISu

uzavěrka soupisek ke dni 31. 1. 2019
Systém

První část soutěže bude realizována ve dvou skupinách „A“ a „B“. V každé skupině budou čtyři
družstva. Nasazení do skupin bude provedeno na základě umístění v soutěži JKY v sezóně
2017/2018, tj. do skupiny „A“ TJ Žďár nad Sázavou a do skupiny „B“ pak TJ Spartak Pelhřimov,
zbytek družstev bude doplněn na základě regionálního principu, tj. do skupiny „A“ budou zařazena
družstva ŠSK Demlova, VK Třebíč a KCTM a do skupiny „B“ družstva TJ Jiskra Havlíčkův Brod,
TJ Jiskra Humpolec a ZŠ Přibyslav.
Ve skupinách se bude hrát turnajově tak, že každé družstvo uspořádá jeden turnaj. Hrát se bude na
dva vítězné sety.
Druhá část bude řešena systémem play-off takto:
1A
:
4B
1B
:
4A
9.12. 2018, 6. 1. 2019
2A
:
3B
2B
:
3A
Hrát se bude dvoukolově na tři vítězné sety. V případě rovnosti bodů se hraje tzv. „Zlatý set“ do
15 bodů s rozdílem dvou bodů.
Třetí část soutěže
semifinále takto:
Vítězové čtvrtfinále se utkají o účast ve finále. Ostatní družstva o celkové umístění. Opět
dvoukolově na tři vítězné sety. Při rovnosti bodů se hraje tzv. „Zlatý set“.
Termín: 27. 1. 2019, 24. 2. 2019
Čtvrtá část
o celkové umístění.
Termín: 17. 3. 2018, 31. 3. 2019

Bodování
Výška sítě
Soupiska
Rozhodčí
Hrací dny:
Postupy
Odměny a ceny

italsky
224 cm
z VISu
deleguje KR KVS Vysočina, p.s.
neděle
nejlepší tým juniorek má právo kvalifikace do 1. ligy JKY
družstva na prvních třech místech obdrží medaile a diplomy.

Krajský přebor KKY
Hráčka, která hraje v republikové soutěži, může nastoupit za svůj mateřský oddíl v utkáních KP!!
Počet družstev

6

Termíny

podzim
uvedeny ve VISu

jaro
uvedeny ve VISu

uzavěrka soupisek ke dni 31. 1. 2019
Systém

každý s každým, dvoukolově, podzim-jaro, polsky,

Bodování
Výška sítě
Soupiska
Rozhodčí

italsky
224 cm
z VISu
deleguje KR KVS Vysočina, p.s.

Hrací dny:
Postupy
Odměny a ceny

sobota
nejlepší tým kadetek má právo kvalifikace do 1. ligy KKY
družstva na prvních třech místech obdrží medaile a diplomy.

Krajský přebor ZCI
Hráč, který hraje v republikové soutěži, může nastoupit za svůj mateřský oddíl v utkáních KP!!

Počet družstev

4

uzávěrka soupisek ke dni 31. 1. 2019
Termíny

Systém

podzim
uvedeny ve VISu

jaro
uvedeny ve VISu

turnajově tak, že každé družstvo uspořádá jeden turnaj na podzim a jeden turnaj na jaře. Hrát se
bude na dva vítězné sety.

Bodování
Výška sítě
Soupiska
Rozhodčí
Hrací dny:
Postupy

Odměny a ceny

italsky
230 cm
z VISu
deleguje pořadatel turnaje, rozhodčí musí mít minimálně kvalifikaci III. třídy
neděle
první dvě družstva postupují na M-ČR (pokud s jeden z nich
zúčastní ČP a skončí v první osmičce, postupuje celek i na 3.
místě)
družstva na prvních třech místech obdrží medaile a diplomy.

Krajský přebor ZCIM
Hráč, který hraje v republikové soutěži, může nastoupit za svůj mateřský oddíl v utkáních KP!!
Počet družstev

2

uzávěrka soupisek ke dni 8 .4. 2019
Termíny

podzim
uvedeny ve VISu

jaro
uvedeny ve VISu

Systém

každý s každým dvoukolově, podzim-jaro, polsky

Bodování
Výška sitě
Rozhodčí
Hrací dny
Postupy
Odměny a ceny

italsky
215 cm
zajišťuje pořadatel, rozhodčí musí mít minimálně kvalifikaci III.
neděle
první dvě družstva postupují na M-ČR
družstva umístěná na prvních třech místech obdrží medaile a diplomy.

Krajský přebor ZKY
Hráčka, která hraje v republikové soutěži, může nastoupit za svůj mateřský oddíl v utkáních KP!!
Počet družstev – 12
uzávěrka soupisek 31. 1. 2019

Termíny

Systém

podzim
uvedeny ve VISu

jaro
uvedeny ve VIS

první část soutěže se bude hrát systémem „každý s každým“ dvoukolově ve formě turnajů
tříčlenných družstev.
Druhá část soutěže bude řešena systémem play-off tak, že družstva umístěná v celkové tabulce na
1. až 3. místě po první části soutěže sehrají tři turnaje o konečné umístění na 1. až 3. místě;
obdobně pak stejným způsobem na 4. až 6. místě, 7. až 9. místě, 10. až 12. místě. Každé družsto
uspořádá jeden turnaj.
Termín: 24. 2. 2019, 17. 3. 2019, 24. 3. 2019
Hrát se bude po celou dobu soutěže na 3 vítězné sety.

Bodování
Výška sítě
Soupiska
Rozhodčí
Míče na rozcvičení
Hrací dny
Začátky turnajů
Postupy
Odměny a ceny

italsky
220 cm
vytištěná z VISu
deleguje pořadatel, rozhodčí mu mít minimálně kvalifikaci III.
zajišťuje pořadatel
neděle
9.00 hodin
družstvo se mohou přihlásit na M-ČR
družstva na prvních třech místech obdrží medaile a diplomy.

Krajský přebor ZKYM
Hráčka, která hrje va republikové soutěži, může nastoupit za svůj mateřský oddíl v utkáních KP!!
Počet družstev

12

Termíny

podzim
uvedeny ve VISu

jaro
uvedeny ve VISu

uzávěrka soupisek ke dni 8. 4. 2019

Systém

první část soutěže se bude hrát systémem „každý s každým“ dvoukolově ve formě turnajů
tříčlenných družstev.
Druhá část soutěže bude řešena systémem play-off tak, že družstva umístěná v celkové tabulce na
1. až 3. místě po první části soutěžensehrají jeden turnaj o konečné umístění na 1. až 3. místě;
obdobně pak stejným způsobem na 4. až 6. místě, 7. až 9. místě, 10. až 12. místě. Pořádat turnaj
bude mít právo družstvo lépe umístěné v konečné tabulce. Pokud nebude turnaj pořádat, právo
přechází na další družstvo v pořadí.
Termín: 30. 3. 2019
Hrát se bude po celou dobu soutěže na 3 vítězné sety.

Bodování
Výška sítě
Soupiska
Rozhodčí
Míče na rozcvičení
Hrací dny
Začátky utkání
Postupy
Odměny a ceny

italsky,
215 cm
vytištěná z VISu
zajišťuje pořadatel, rozhodčí musí mít minimálně kvalifikaci III.
zajišťuje pořadatel
sobota
9.00 hodin
družstva se mouhou přihlásit na M-ČR
družstva na 1. – 3. místě obdrží medaile a diplomy

Příloha č. 8
METODICKÝ POKYN
k hodnocení rozhodčích v soutěži KP-M1
Hodnocení trenéry družstev
1. Způsob hodnocení:
a) trenéři obou družstev, v nepřítomnosti trenéra pak kapitán družstva (domácího a hostujícího), jsou povinni po
skončení každého utkání provést hodnocení výkonu rozhodčích známkou podle stupnice (viz bod 2.) do „Zápisu
o utkání“, a to zvlášť pro funkci 1. a 2. rozhodčího.
b) trenéři své hodnocení musí zveřejnit oběma rozhodčím po utkání před záznamem do „Zápisu o utkání“.
c) v případech, kdy některý z trenérů (kapitánů) nesplnil povinnost podle bodu 1.a), první rozhodčí uvede tuto
skutečnost do „Zápisu o utkání“.
d) v případech, kdy je rozhodčí hodnocen trenérem (kapitánem) známkou „2“ nebo „1“, trenér (kapitán) družstva
je povinen uvést do „Zápisu o utkání“ důvody takového hodnocení. Pokud trenér (kapitán) neuvede důvody,
nebude hodnocení započítáno.
e) vyloučený nebo diskvalifikovaný trenér rozhodčí nehodnotí (tuto povinnost přebírá kapitán družstva).
2. Stupnice hodnocení
Trenéři (kapitáni) hodnotí:
- známkou „5“ rozhodčího, který podal výborný výkon
- známkou „4“ rozhodčího, který podal velmi dobrý výkon, s drobnými chybami, které neovlivnily průběh
utkání a s jeho výkonem byla spokojenost
- známkou „3“ rozhodčího, který podal dobrý výkon, když se dopustil více drobných chyb
- známkou „2“ rozhodčího, který podal slabý výkon, když se dopustil závažných chyb, které ovlivnily
výsledek utkání
- známkou „1“ rozhodčího, který podal velmi slabý výkon, když utkání nezvládl a jeho chybami byl výsledek
utkání prokazatelně ovlivněn.

