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A. Všeobecná a technická ustanovení  
 
 

1. Řízení soutěží 
 

Soutěže vyhlašuje výbor JM KVS. Soutěže řídí sportovně-technická komise JM KVS.  
 

Složení komise 
 
Předseda:   Petr Pavlica  
(vedoucísoutěží) Svážná 395/7 M   - 737 925 149 
  634 00 Brno E - pavlica@vkkpbrno.cz 
      
Členové:  Štěpán Říha TZ - 542 213 273  
(vedoucísoutěží) Vídeňská 9 M            - 602 766 605 
 M, Z 1. třída 639 00 Brno E - riha@bts.cz 
    
(vedoucí soutěží) Daniel Weiser  
  M 2. a Z 2. třída Rerychova 12  M  - 728 622 735 
   635 00 Brno E – d.weiser@seznam.cz 
    
  mládež Richard Wiesner  
   Bořetická 16  M  - 602 767 551 
   629 00 Brno E - wiesner@vkkpbrno.cz 
    
JM-U22M a Z, JM-U20M a Z, Petr Pavlica  
JM-U18M a Z, JM-U16M a Z, Svážná 395/7 M:  - 737 925 149 
JM-U14M a Z 634 00 Brno  E - pavlica@vkkpbrno.cz 
    
 předelegace Karel Všetečka   
 rozhodčích Křiby 202  M:  - 608 404 000 
  664 17 Tetčice   E - kvsetecka@seznam.cz  
   
   
Veškeré omluvy rozhodčích zasílejte na e-mail kvsetecka@seznam.cz 
 
 
Sekretář JM KVS:  Štěpán Říha     TZ           - 542 213 273 
a registrace ČVS:  JM KVS   M            - 602 766 605 
   sportovní hala Vídeňská 9, 639 00 Brno  
  

Úřední hodiny sekretáře a registrace jsou PO až PÁ dle domluvy   
kancelář Jm KVS, Vídeňská 9, Brno 

(předem ověřit přítomnost na 602 766 605, jinak je možno dohodnout návštěvu) 

 
Číslo bankovního účtu Jm KVS: 115-1086630277/0100 

 
Číslo bankovního účtu Jm KVS ve VIS: 000064 

Základní povinností oddílu, který se účastní krajských soutěží, je mít zaregistrovánu „ODPOVĚDNOU 
OSOBU“ oddílu na ČVS. Postup registrace je uveden na  

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

 POZOR - nejde o organizačního pracovníka družstva. 

 
2. Pořadatel 

 

Pořadatelem utkání je vždy družstvo uvedené na prvním místě v rozlosování jednotlivých kategorií. Povinnosti 
pořadatele jsou upraveny čl. 15 SŘV. Pořadatel zajistí míče na rozcvičení pro soupeře - min. 6 kusů. 

 
V  soutěžích hraných skupinovým systémem má každé družstvo za povinnost pořádat dva řádné termíny. 

V případě pořádání třetího a dalšího řádného termínu, budou pořadateli uhrazeny náklady ve výši 2500,- na turnaj 
ze strany KVS. Družstvu, které neuspořádá dva termíny své skupiny, propadne vratná kauce v plné výši, viz. bod 5) 
odstavec bf). V případě nabídnutí více termínu pořádání a nevyužití nabídky ze strany vedoucího soutěže, je 
rozhodnutí o vrácení kauce na vedoucím soutěže. 

 
V  soutěžích hraných skupinovým systémem, jsou náklady na pronájem haly na kvalifikační a finálový turnaj 

hrazeny ze strany KVS ve výši 3000,-.  

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


 

3. Hrací termíny a začátky utkání 
 

Hrací termíny v příslušné soutěži jsou uvedeny na adrese: 
 

http://www.cvf.cz/souteze/?kraj=JM 
 

začátky utkání jsou v 10:00 a 13:00 hod., není-li uvedeno jinak.  
Pořadatel může v odůvodněných případech změnit začátek prvního utkání bez souhlasu soupeře a STK 

v časovém rozpětí 9.00 hod. - 12.00 hod. Jiné změny termínů, případně změny začátků utkání mimo povolenou 
toleranci, jsou možné pouze se souhlasem STK v rámci SŘV. Změny se provádí prostřednictvím VIS, zadáním 
žádosti v PODATELNĚ a nejsou podrobeny poplatkům. 

V mimořádných případech může pořadatel žádost o změnu zaslat e-mailem, nejméně 10 dnů předem 
hostujícímu družstvu, delegovaným rozhodčím, příslušnému vedoucímu soutěže a úseku předelegace dle bodu 1. 
Rozpisu. Žádost podléhá rozhodnutí STK. Takto provedená změna bude podrobena poplatku 300,- Kč. 

Družstva se mohou dohodnout na dřívějším začátku druhého utkání – rozhodčí tuto dohodu zaznamená do 
zápisu.  
     Zjištěné neoprávněné změny termínů budou potrestány pořádkovou pokutou. Změny nahlášené nebo dohodnuté 
před oficiálním zveřejněním rozlosování jsou uvedeny přímo v rozlosování jednotlivých soutěží a nejsou podrobeny 
poplatkům. 
 

4. Místo utkání 
 

KP I. třídy mužů a žen a KP II. tř. žen a soutěže mládeže se hrají v regulérních halách nebo tělocvičnách podle 
rozlosování (kliknout na název družstva). 

KP II. třídy mužů se hraje na venkovních hřištích nebo v tělocvičnách, podle místa uvedeného v rozlosování 
(kliknout na název družstva). Měnit místo utkání v průběhu soutěže lze pouze v případech uvedených v tomto 
článku a SŘV.  

Pokud se utkání II. tříd dospělých nesehraje pro nepřízeň počasí venku, musí se sehrát v tělocvičně! V případě, 
že tělocvična není v termínu utkání k dispozici, musí být utkání sehráno nejpozději do 14 dnů po původním 
termínu! Dohodu nového termínu uvedou družstva do zápisu. Uvedená lhůta neplatí pro poslední dvě kola soutěží, 
tato utkání musí být sehrána k poslednímu termínu příslušné soutěže.  
Při souběhu několika utkání na jednom venkovním hřišti lze, po dohodě soupeřů, sehrát utkání v tělocvičně. 
     Každá jiná změna hřiště je možná jen se souhlasem vedoucího soutěže, nebo na základě rozhodnutí 
rozhodčího. Návrh na změnu místa utkání posílá pořadatel minimálně 10 dní předem vedoucímu soutěže. Vedoucí 
soutěže o žádosti rozhodne a informuje obě družstva a úsek předelegace. 

Náhlou změnu hřiště oznámí pořadatel prokazatelně (e-mail – je třeba požadovat potvrzení o přečtení) soupeři, 
delegovaným rozhodčím, vedoucímu soutěže a úseku předelegací, nejpozději 1 den (24 hodin) před utkáním. 

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 utkání. Pořadateli bude dále 
uložena pořádková pokuta podle čl. 14 tohoto rozpisu. 

Pokud se družstva v utkáních podzimní části dohodnou na změněpořadatelství, je nutno tuto informaci nutno 
bezpodmínečně zaslat e-mailem pracovníkovi propředelegace - kvsetecka@seznam.cz - poněvadž systém VIS 
delegovaného rozhodčího vymažea utkání by se hrálo bez rozhodčího. 
 

 

5. Úhrada nákladů 
 

a) Družstva startují v soutěži na vlastní náklady. 
 
b) Družstva dále uhradí: 
 

ba)  licenční poplatek družstva (LPD) pro rok 2022/2023 je splatný zároveň s podáním přihlášky ve výši: 
 dospělí I.třída    1500,-   
 dospělí II.třída     1000,-   
 mládežnické kategorie    5500,- (5000,- vratná záloha*) 
Platby se provádějí zásadně prostřednictvím VIS, při podání přihlášky do soutěže v PODATELNĚ. 
 * vysvětlení vratné zálohy v bodě bf)  
 
bb)  hráči, trenéři, rozhodčí uvedeni na listině rozhodčích a případně další funkcionáři dle platných směrnic ČVS, 

zaplatí licenční příspěvek (LP) ve výši (v Kč): 
 a) dospělí nad 19 let                           300,- Kč 

b) mládež do dovršení věku 18-ti let   200,- Kč 
  

 Platba LP se provádí výhradně ve VIS přes modul Podatelna !! 
 

Od 1.7.2022 se v ČVS zvyšují LP na sezónu!! 

http://www.cvf.cz/souteze/?kraj=JM
mailto:kvsetecka@seznam.cz


bc) náklady na rozhodčí hradí pořadatel nejpozději po odehraném prvním utkání podle směrnice o odměňování 
rozhodčích takto (v Kč): 

 muži KP I 600,- za utkání (druhý rozhodčí 300,- za utkání) 
 ženy KP I.  550,- za utkání 
 muži, ženy KP II.  450,- za utkání 
 mládež utkání na 3 sety 350,- za utkání 
 mládež utkání na 2 sety  200,- za utkání 
 
 bd) cestovní náležitosti rozhodčím ve výši ceny za dopravné hromadným dopravním prostředkem. V případě 

prokazatelné cesty autem ve výši 4,10 Kč/km. 
 
 be)   rozhodčím se poskytuje náhrada podle času, stráveného k utkáním, a to ve výši  
 (v Kč): 
  - trvá-li pracovní cesta nad 5 do 12 hodin .............................. 82,- 
  - trvá-li pracovní cesta nad 12 do 18 hodin ............................ 124,- 
  - trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin ..........................…. 195,- 
    Náhrada nenáleží rozhodčím v případě delegace v místě bydliště.  

 
dostaví-li se rozhodčí k utkání dle řádné delegace (předelegace) a utkání se  
z jakýchkoli v důvodů neodehraje, obdrží úhradu cestovních výloh i odměnu za  
řízení utkání v plné výši. 

 
 bf) oddíl uhradí při přihlašování soutěže spolu s licenčním poplatkem také vratnou zálohu ve výši 5000,-, 

kterou dostane na konci sezóny zpět v plné výši za předpokladu že: 
a) družstvo hrající skupinový systém soutěže bude pořádat dva termíny své skupiny (pro možnost využití 

nabídky pořadatelství doporučujeme nabídnout několik možných termínů)  
b) družstvo neodstoupí z rozběhlé soutěže, za začátek soutěže se považuje den přihlášení soutěže 

oddílem, konec je stanoven posledním termínem dané kategorie termínovým kalendářem  
Tato vratná kauce je součástí platby LPD a je jednotná pro všechny mládežnické družstva (U22 a mladší) 

z důvodu, že se po zkušenosti z posledních let může změnit systém soutěže 
 

6. Účastníci 
 

Jsou uvedeni na  http://www.cvf.cz/souteze/?kraj=JM. Po kliknutí na název družstva zjistíte informace o adrese, 
herním místě a organizačním pracovníkovi. 

 
7. Předpis 

 

a) Krajské soutěže se hrají podle platných sportovně-technických předpisů – čl. 3 SŘV a současně platných 
„Oficiálních volejbalových pravidel“  

b) Míče:  barevné - právo volby má pořadatel  
značka GALA BV5011, BV5211, BV5091, BV5281, BV5591, BV5581, BV5521    

 

8. Věkové kategorie 
 

dospělí    bez omezení  
U22M a Z   1.1.2002 a mladší    
U20M a Z   1.1.2004 a mladší     
U18M a Z   1.1.2006 a mladší     
U16M a Z   1.1.2008 a mladší     
U14M a Z   1.1.2010 a mladší 
 
Start hostujících hráčů 
1.  Hráč může během soutěžního období hostovat maximálně ve dvou družstvech jiného než mateřského 

oddílu. Druhé hostování může být zahájeno až po skončení prvního hostování. 
1.1 Pokud hráč nepřesáhne k datu stanovenému rozpisem soutěže 23 let a hráčka k datu 
stanovenému rozpisem soutěže 23 let: 

  a) není jeho(jí) start za družstva mateřského oddílu tímto omezen, 
b) nemůže hostovat za družstvo hrající stejnou soutěž jako družstvo mateřského oddílu,na jehož 
soupisce je uveden(a), 
c) na soupisce družstva, ve kterém hostuje, je označen(a) „H“ s uvedením názvu mateřského oddílu. 
1.2 Pokud hráč nebo hráčka přesáhne věk uvedený v odst. 1.1 tohoto článku, nemůže již za družstvo 
mateřského oddílu souběžně startovat. 

 
 
 

http://www.cvf.cz/souteze/?kraj=JM


2. Hostování může být předčasně ukončeno se souhlasem oddílu, ve kterém hráč hostuje. 
3.  V soutěžním období může hráč hostovat maximálně dvakrát. Druhé hostování může být zahájeno až po 

skončení prvního hostování. 
4.  Jako „S“ a „H“ mohou startovat hráči narození 1. 1. 1999 a mladší a hráčky narozené 1. 1. 1999 a mladší. 
5.  V zápise o utkání mohou být uvedeni(y) pouze 3 „H“ hráči, resp. 2 „H“ hráčky. 

Střídavý start: 
1. Hráč může ve stejné věkové kategorii střídavě startovat za jedno družstvo hrající nižší soutěž a za jedno 

družstvo hrající vyšší soutěž: 
a) v soutěžích dospělých, pokud hráč nepřesáhne k datu stanovenému rozpisem soutěže 23 let 

 b) v soutěžích mládeže 
ba) v jedné vyšší věkové kategorii, než do jaké svým věkem patří. Současně však nemůže střídavě startovat 
v soutěži dospělých 

 bb) ve věkové kategorii, kam svým věkem patří 
2.  Střídavý start je možný pouze za družstva téhož oddílu. Hráč je uveden na soupiskách obou družstev. 

Střídavý start je platný pro celé soutěžní období. 
2.1 Hráč střídavě startující dle ustanovení 1a) nebo 1ba) je na soupisce družstva hrajícího vyšší 

soutěž označen „S“. 
2.2 Hráč střídavě startující dle ustanovení 1bb) je na soupisce družstva hrajícího vyšší soutěž 

označen „P“. Jako „P“ hráč může být na soupisku družstva zapsán pouze hráč, který je již uveden na 
soupisce družstva hrajícího nižší soutěž. V zápise o utkání mohou být (za jedno družstvo) uvedeni 
maximálně dva „P“ hráči. 

 

9. Podmínky účasti a povinnosti 
Jsou uvedeny v čl. 14 a 15 SŘV. 
Doplnění a upřesnění pro krajské soutěže: 
 

a) soupiska družstva v tištěné podobě, vyhotovená v programu VIS, Družstva mohou předkládat soupisku 
vytištěnou v aktuálním platném stavu nebo v elektronické podobě náhledem rozhodčímu přímo z VISu. Kód 
soupisky vyznačí družstvo do Zápisu o utkání.  Viz Příloha č. 3 

b) přeřazování hráčů a střídavý start je upraven článkem 8 a 9 SŘV  
c) družstvo mládeže musí vést při utkáních osoba starší 18 let, uvedená na soupisce družstva. Pokud tato osoba 

není uvedena na soupisce, uvede tuto skutečnost rozhodčí do Zápisu o utkání.  
d) 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 
bude trestáno pokutou. 

e) hlášení výsledků utkání – viz bod č. 17 Hlášení výsledků 
f) hráči musí nastoupit v jednotných dresech a trenýrkách, číslování dresů družstva je v rozmezí 1-99, libero 

v dresu dle mezinárodních pravidel, 
g) zápisy o utkání jsou pořizovány v písemné podobě, zásadně na originálních formulářích vydaných ČVS, 

formuláře si můžete objednat na sekretariátu ČVS v Praze, nebo jsou omezeně k zakoupení u pí Bednářové, 
Vídeňská 9, Brno. Okopírované, nebo neoriginální zápisy nejsou povoleny. 
Povinnost odeslat zápisy o utkání se odkládá na konec soutěže, pokud družstvo fotozápisy nahrává do systému 
VIS." 

h) družstvo je povinno zajistit pro vedení zápisu zaškoleného zapisovatele, u stolku zapisovatelů musí být 
k dispozici použitelná píšťalka, bez zapisovatele se utkání neuskuteční a pořadatel bude potrestán herními 
důsledky  

i) družstvo plní povinnou péči o mládež 
j) družstvo musí plnit povinnosti podle přílohy DŘV „Tresty hráčů, trenérů a funkcionářů při udělení karet“, při 

vyloučení nebo diskvalifikaci hráče bez vystupňování sankce urážlivé chování nebo agrese zastavení závodní 
činnosti na dvě utkání, resp. zastavení činnosti do vyřešení případu DK, 

k) platby uložených pokut a poplatků se provádějí zásadně prostřednictvím VIS, převodem v modulu 
BANKA, ve prospěch Jm KVS – účet 000064. Provedenou platbu družstvo oznámí e-mailem na adresu 
vedoucího soutěže a sekretáře Jm KVS.        

l) družstvo, které je na postupovém místě do vyšší soutěže a nemá zájem do vyšší soutěže postoupit, může být 
do stávající soutěže zařazeno pouze tehdy, pokud: 

(a) přenechá smluvně postup jinému družstvu stávající soutěže, 
(b) přenechá smluvně postup sestupujícímu družstvu z vyšší soutěže, 
(c) soutěž nebude naplněna družstvy oprávněnými v ní startovat. 

V jiném případě nemusí být do soutěže zařazeno. 
m) družstvo, které je zařazeno do soutěže podle čl. 4 odst. 2d SŘV, může být do stávající soutěže zařazeno pouze 

tehdy, pokud převzalo od družstva uvolňujícího soutěž veškeré finanční závazky vůči JM KVS. 
n) v případě, že v kategorii U22Z, U20Z a U18Z budou hrát dvě (a více) družstev téhož oddílu, mohou být hráčky 

přeřazovány na soupisku jen dle SŘV. 
 

Poznámka:  Veškerá běžná korespondence (mimo námitek, odvolání a podání, kdy je písemná podoba 
předepsána) mezi družstvem a vedoucím soutěže probíhá pouze v elektronické podobě. 



10. Náležitosti 
 

a) Hráči a hráčky startují na platné členské průkazy ČVS a družstvo na platnou soupisku (viz čl.9 odst.a) tohoto 
Rozpisu. Družstva mají možnost prokazovat se před utkáním elektronickou formou soupisky a elektronickým 
náhledem na registrační průkazy. Bez uhrazeného licenčního příspěvku nelze zařadit hráče(ku) na soupisku. Viz 
Příloha č. 1 

b) Trenér a další funkcionáři, uvedení v zápisu o utkání, musí být uvedeni na soupisce 
a prokazují se platným průkazem dle čl. 6 SŘV. Výjimkou je mimořádné, jednorázové, vedení družstva mládeže 
při utkání laickým vedoucím starším 18 let. Tuto skutečnost rozhodčí zaznamená do Zápisu o utkání a STK si 
vyhrazuje právo v případě opakování postihnout družstvo herními důsledky.  

c) Na soupisce družstva musí být uvedeno minimálně šest hráčů, mimo hráčů „S“, „H“ a „P“.v případě, že družstvo 
nepředloží před utkáním platnou soupisku, rozhodčí uvede tuto skutečnost do zápisu, utkání se odehraje a 
družstvo bude potrestáno pořádkovou pokutou, případně herními důsledky. 

d) Při dodržení ustanovení čl. 7 a 8 SŘV je možno doplnit hráče na soupisku takto: 
dospělí I. třída + II. třída Z   do 31. 01. 2023 
dospělí II. třída M     do 10. 03. 2023 
mládež JR a KD     do 31. 01. 2023 
žactvo      bez časového omezení  

Poznámka: Na MČR U16M/U16Ž družstva předkládají soupisku 2022/2023 s tím, že startovat mohou pouze hráči(-ky), 

kteří(-ré) byli(y) doplněni(y) na soupisku do 31. 1. 2023 

Po uvedených datech budou v kategorii dospělých na soupisku zařazeni pouze hráči narození 1.1.2002 a 
mladší a hráčky narozené 1.1.2002 a mladší a do všech kategorií hráči a hráčky, kteří nebyli uvedení na žádné 
soupisce v soutěžích ČVS 2022/23. O zařazení na soupisku je třeba požádat STK. Odpovědnost za zařazení 
hráče-ky na soupisku má družstvo.  
 

 
11. Systém soutěže 

 

Systém soutěže je dán rozpisem. Dílčí odlišnosti jednotlivých kategorií jsou uvedeny u rozlosování 
odpovídajících soutěží. Soutěže mládeže budou upraveny podle počtu přihlášených.  
Polovina soutěže pro uplatnění ustanovení čl. 28 odst. 4 SŘV je pro dospělé I. a II. třídy a kategorie U22, U20 a 
U18 - konec první poloviny (podzimní část). 
V krajských soutěžích všech kategorií se neuplatňují technické oddechové časy.    

 
12. Hodnocení výsledků 
 

Mistrovské soutěže se hrají na tři vítězné sety, pokud není rozpisem upraveno jinak: 
 Vítězství 3:0 a 3:1 (2:0) se hodnotí třemi body, porážka žádným bodem, vítězství 3:2 (2:1) se hodnotí dvěma body, 

porážka jedním bodem, kontumace odečtením jednoho bodu. Zaviní-li kontumaci obě družstva, odečte se každému 
družstvu jeden bod. 
 

13. Postupy a sestupy 
 
Postupy a sestupy u soutěží dospělých závisí na postupech a sestupech z vyšších soutěží a budou upraveny na 
základě platného Rozpisu soutěží ČVS. Vítěz má právo postupu do vyšší soutěže nebo kvalifikace. Vždy je 
dodržována zásada, že jednotlivé skupiny krajských přeborů mají vždy maximálně 10 účastníků  
U mládeže postupuje vítěz do kvalifikací vyšších soutěží, žádné družstvo nesestupuje.   
 
 

14. Pokuty a poplatky 
 

Pořádkové pokuty, udělované STK nebo KR, se udělují dle hospodářských směrnic ČVS.  
 
Platby uložených pokut a poplatků se provádějí zásadně prostřednictvím VIS, převodem v modulu BANKA, 
ve prospěch Jm KVS – účet 000064. Provedenou platbu družstvo oznámí e-mailem na adresu vedoucího 
soutěže a sekretáře Jm KVS. 

 
Družstvo je povinno zaplatit pokutu či poplatek, ve stanoveném termínu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí 
odebrání bodů dle SŘV a disciplinárnímu řízení. Rozhodčí platí pokuty hotově na sekretariátu Jm KVS. 
Neprokázání zaplacení pokuty rozhodčím se trestá zastavením jeho činnosti! 
 
  



Přehled sazeb pokut za přestupky (v Kč):  
(a) nezaslání zápisu o utkání v termínu ....               50,- 
(b) nenahlášení výsledků utkání….       100,- 
(c) nepředložení soupisky …. 100,-  
(d) nepředložení ČP hráče …. 50,-  za každého hráče 
(e) pořízení zápisu na nesprávném formuláři ...  100,- za každý formulář 
(f) sehrání utkání v neschváleném termínu či hřišti .... 350,-  za každé utkání 
(g) řízení utkání v neohlášeném termínu bez delegace KR ...  100,- za každé utkání 
(h) nastoupení v nejednotném úboru uvedené v zápisu ... 100,-    
(i) nedodržení hracího protokolu ... 50,-  
(j) nenastoupení družstva k utkání mládež/dospělí ... 700,-/1500,- za každé utkání 
(k) odstoupení ze soutěže mládež/dospělí ... 0*/5000,- (*propadení vratné zálohy) 
(l) ostatní přestupky ... až 5000,-  
(m) neúčast rozhodčího na doškolení rozhodčích … 200,- 
(n)  nedostavení se rozhodčího k utkání… 200,-    
            

Opakování stejného přestupku bude pokutováno dvojnásobnou částkou mimo bod j, případné třetí a další 
opakování maximálním tarifem uvedeným v SŘV.  
Ostatní přestupky budou postihovány dle SŘV. 
 
Poplatky (v Kč): 
(a) změna termínu dle SŘV /žádost podána e-mailem/  0,-/ 300,-  
(b) podání námitek ... 500,-  
(c) odvolání ...  500,-  
 
 

15. Námitky 
 

Podání námitek se řídí podle čl. 29 a 32 SŘV a zasílají se doporučeně na adresu STK KVS, v kopii na adresu 
příslušného vedoucího soutěže podle bodu 1. Rozpisu a soupeři. 

 
 

16. Zápisy o utkání  
 
Zápisy o utkání vkládá pořadatel přímo do systému VIS k příslušnému utkání dotří kalendářních dní od 
utkání! Zápis je nutno odeslat v požadované (čitelné) kvalitě a formátu. 
 
 
S přechodem na elektronické zadávání fotozápisů vzniká povinnost družstev uschovávat zápisy o utkání ještě 30 
dní po skončení příslušné soutěže. V případě nejasností v naskenovaném fotozápisu si může vedoucí soutěže 
kdykoliv od pořadatele vyžádat originální zápis z daného utkání. 
 
Stav soutěží je průběžně zpracováván ve VIS vedoucími soutěží na základě elektronicky vložených zápisů o utkání. 
Informace jsou k dispozici na 
 

http://www.cvf.cz/souteze/?kraj=JM 
 

Korespondenci, týkající se průběhu soutěží, zasílejte na ADRESUVEDOUCÍHO SOUTĚŽE e-mailovou 
formou, rozhodující je datum odeslání e-mailu. 
 
 

17. Hlášení výsledků 
 

a) Hlášení výsledků zadáním do VIS: 
 
Po spuštění programu VIS, otevřít modul soutěže, otevřít příslušnou soutěž a v rozpisu vyhledat utkání. Kliknutím 
na aktivní “zadej“ otevřete okno pro zapsání výsledku.  Výsledek se musí zapsat ve tvaru - výsledek (sety) -např.: 
3:1(15,20,-20,19). 
Výsledek ve VIS mohou zadávat pouze osoby s oprávněním, stávají se jimi automaticky „organizační pracovníci“ 
družstev. Za družstvo může mít více osob „práva č.1“, díky kterým mohou oprávněné osoby zadávat výsledky 
v dané soutěži přímo do VIS. O přidělení těchto práv kontaktujte vedoucího soutěže. 
  

http://www.cvf.cz/souteze/?kraj=JM


b) Hlášení výsledku pomocí SMS:  
 

SKUPINA ČÍSLO UTKÁNÍ VÝSLEDEK (SETY) na telefon 724 234 234!!! 
 
POZOR! jednou SMS zprávou odeslat výsledek jediného utkání ve formě  
Příklad:  
muži 1.třída: JMM1 23 3:1 (15,-12,7,22)  →724 234 234 
ženy 2.třída, skupina B: JMZ2B 15 3:0 (18,29,21) →724 234 234 
U20Z, skupina A: JMU20ZA 9 2:3 (-20,26,-18,32,-13)  →724 234 234 
U18M, skupina II (finálová část) : JMU18MII 45 1:3 (-12,-22,25,-21) →724 234 234 

 
Jednotlivé údaje musí být odděleny mezerou, SMS nesmí obsahovat žádné jiné znaky, dodržujte přesně výše 
uvedený vzor. Pro jedno utkání je jedna SMS zpráva, tzn. hrají-li se dvojutkání, je nutno poslat SMS zprávu pro 
každé utkání zvlášť. 
 
 

18. Rozhodčí 
 

Utkání všech krajských soutěží řídí jeden rozhodčí. KR může, po dohodě s STK ve vybraných utkáních KP I. 
třídy delegovat dva rozhodčí. V takovém případě jsou náklady na druhého rozhodčího hrazeny Jm KVS.  
     Pokud se k utkání nedostaví delegovaný rozhodčí, utkání řídí rozhodčí z řad přítomných. Není-li přítomen žádný 
rozhodčí, řídí utkání trenér jednoho družstva nebo jiný funkcionář starší 18 let, na kterém se kapitáni dohodnou, 
nebo bude určen losem 
(viz SŘV čl. 22, odst. 3). Utkání se musí vždy odehrát.  
 
Povinnosti rozhodčího: 
a) K utkání se musí každý rozhodčí dostavit včas a v předepsané ústroji (bílá nebo modrá polokošile, modré 

plátěné kalhoty – ne rifle, bílé ponožky a sportovní obuv)  
- řídit utkání podle Hracího protokolu viz Příloha č. 5, 
- každý rozhodčí musí být vybaven dobře znějící píšťalkou a kartičkami. Při utkání  
  v tělocvičně musí mít sportovní obuv do tělocvičny. Kapitán družstva má právo uvést  
  do zápisu před jeho uzavřením poznámku o tom, zda rozhodčí porušil výše uvedená  
  ustanovení. Při neomluvené absenci na utkání bude rozhodčí potrestán pokutou  
  200,- Kč za dvojutkání. Při opakované neomluvené absenci podle čl. 14 Rozpisu. 

b) Neúčast na doškolení rozhodčích je postihována pokutou 200,- Kč. Závažné omluvy posoudí KR. Rozhodčí dále 
nebude zařazen na listinu rozhodčích do úspěšného složení testů z MPV a SŘV v náhradním termínu  
     

c) Všichni rozhodčí listiny KVS musí mít zaplacen LP. Pokud tak neučiní, nebudou delegování k utkáním.  
d) Nepřijmutí delegace ve VIS nestačí k omluvě rozhodčího, rozhodčí se musí omluvit e-mailem ihned, nejpozději 

týden před utkáním pracovníkovi na předelegace. Pokud omluva je tři dny před utkáním, rozhodčí je povinen 
tuto omluvu nahlásit telefonicky pracovníkovi provádějícímu předelegace. 
 

 

19. Tituly a ceny 

 

Vítězové všech kategorií KP I. třídy a mládeže získávají titul "Přeborník Jihomoravského kraje ve volejbalu" pro 
sezónu 2022/23, diplom pro družstvo. Družstva na 1. místech KP II. třídy obdrží diplom. Mládežnická družstva 
obdrží diplom a medaile. Tituly budou uděleny, diplomy a medaile předány zástupcům přebornických družstev 
vhodným způsobem po skončení soutěží. 

 

 
20. Přihlášky do soutěží 

Přihlášky do soutěží se podávají prostřednictvím příslušné žádosti v PODATELNĚ VIS. Pro soutěžní ročník 
2022/23 jsou vypsány mistrovské soutěže v těchto kategoriích:(tyto zkratky používejte při vyplňování přihlášek 
ve VIS) 

JM-M-1, JM-Z-1, JM-M-2, JM-Z-2, JM-U22M, JM-U22Z, JM-U20M, JM-U20Z, JM-U18M, JM-U18Z, JM-U16M,  

JM-U16Z, JM-U14M, JM-U14Z 

 

Viz část C, Mistrovské soutěže 2022/23 



Přihlášky do soutěží JM KVS budou ve VISu spuštěny od 1. června 2022, mimo soutěže KP M II. tř. Těmto 
družstvům budou spuštěny přihlášky až po ukončení jejich soutěže. 

Po odeslání přihlášky pošlete číslo žádosti z podatelny na adresu jmkvs@email.cz.  

Řádný termín odeslání přihlášek je do 20. června 2022!!!   

 
Tento rozpis byl schválen výborem Jihomoravského krajského volejbalového svazu  

Dne 30. 5. 2022.  
Rozpis je závazný pro všechna družstva a rozhodčí.           

 

 

 Štěpán Říha v.r.                                                               Petr Pavlica v.r. 
předseda JM KVS      předseda STK JM KVS 

           

  

mailto:jmkvs@email.cz


Seznam zkratek 
   

KV  - krajský výbor  
KVS - krajský volejbalový svaz  
STK  - sportovně-technická komise  
KR  - komise rozhodčích  
TK  - trenérská komise  
DK  - disciplinární komise  
RMK  - registrační a matriční komise   
KM - komise mládeže   
SŘV  - soutěžní řád volejbalu  
MPV  - mezin. pravidla volejbalu  
DŘV  - disciplinární řád volejbalu  
PŘV  - přestupní řád volejbalu  
RŘV  - registrační řád volejbalu  
NT - náhradní termín  
ORP  - organizační prac. družstva  
KP - krajský přebor  
OP   - okresní přebor   
LPD  - licenční poplatek družstva (vklad)  
LP - licenční příspěvek  
VS   - variabilní symbol 
KT - kvalifikační turnaj 
MT - mistrovský turnaj 
FT - finálový turnaj 
M1, Z1 - muži, ženy 1.třída 
M2, Z2 - muži, ženy 2.třída  
U22 - junioři 
U20 - juniorky 
U18 - kadeti 
U16 - kadetky 
U14 - žáci 
VIS - volejbalový informační systém 
TR  - trenér družstva 
TB - telefon byt 
TZ - telefon zaměstnání 
M   - mobilní telefon  
E - e-mailová adresa 
VS - variabilní symbol  
 

  



B. PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 

 

 

Postup při vybírání licenčních příspěvků (LP) a  
licenčních poplatků družstva (LPD) 

pro ročník 2022/23 
 

 
Pro platby LP zásadně využívejte žádost v PODATELNĚ VIS  

 
LP nelze platit v hotovosti na pokladně JMKVS !! 

 
 

Platby LPD (vklad do soutěže) se zásadně provádějí současně s podáním přihlášky ve VIS, 
jinak nelze přihlášku podat.  

 
 

Číslo bankovního účtu Jm KVS ve VIS: 000064 

 
 
 

Příloha č. 2 
 

Matrika ČVS – registrační místo Brno, Vídeňská 9  
postup při registraci  

 
 
          Na základě rozhodnutí Správní rady Českého volejbalového svazu je zřízeno registrační pracoviště při 
Krajském volejbalovém svazu Jihomoravského kraje. Registrace a přestupy se provádí dle,,Registračního řádu 
ČVS“ a ,, Přestupního řádu ČVS“ – v platném znění. Tyto řády je možno získat na webových stránkách ČVS. 
 

 
Registrační pracovník:  Štěpán Říha (je nutné tel. dohodnout návštěvu) 

 
Místo:    sekretariát Jm KVS, Vídeňská 9, 639 00 Brno. 
Úřední hodiny:    pondělí   10.00 - 17.00    

a středa   10.00 - 17.00 (nutno ověřit) 
 
Kontakt:    M: 602 766 605  
    E: riha@bts.cz        
 
 
 

Registrace a přestupy (hostování) a další úkony se provádějí zásadně elektronickou cestou, 
prostřednictvím podatelny v programu VIS.  

 

Příloha č. 3 
 

METODICKÝ POKYN  
k vytvoření, doplňování a opravě soupisky družstva v systému VIS 

 
1) Přihlaste se do systému 
Připojte se ke svému přihlášení na internetu a ve svém internetovém prohlížeči nastavte adresu https://vis.cvf.cz, 
zadejte své uživatelské jméno a heslo.  
2) Otevřete svojí soupisku 
V hlavním „puzzle“ menu zvolte modul Soupisky. Před sebou byste měli mít soupisku (nebo všechny soupisky), 
kterou máte na starosti. Práva k soupisce má automaticky organizační pracovník, který je uveden v přihlášce. 
Klepněte na soupisku, kterou chcete otevřít.  
 
 

https://vis.cvf.cz/


3) Pracujte se soupiskou 
Na stránce je vidět soupiska (i když může být zpočátku prázdná) a pod ní seznam dalších hráčů/ek oddílu, kteří/é 
lze na soupisku přidat. Prostým klepnutím na seznam (bez dalšího potvrzování) se hráč/ka přesune nahoru na 
soupisku. Hráči/ky, kteří nemají uhrazen LP nebo nemají platný průkaz, budou zobrazeni/ny červeně. Je možné, že 
někoho nemůžete najít – asi to bude způsobeno tím, že již je přidán na soupisku dalšího družstva téhož oddílu 
nebo není v evidenci vůbec. V kategoriích dospělých lze (u družstev, která nejsou „A“) vyznačit střídavý start 
zaškrtnutím pole „Střídavý start“ u příslušného hráče/ky. Kdykoliv můžete využít přiloženou nápovědu – stačí 
klepnout na tlačítko Nápověda v menu. 
 
4) Soupiska je hotová 
Jakmile dokončíte změny v soupisce klepněte myší na TISK. Soupisku ve tvaru PDF (Adobe Acrobat) standardně 
vytiskněte na svojí tiskárně. Systém upozorní, pokud někteří/ré hráči/ky či funkcionáři nemají některé 
náležitosti v pořádku a tyto osoby nevytiskne! (Vytištěnou soupisku již nepodepisujete, ani nerazítkujete) 
 
5) Platnost soupisky 
Nezapomeňte, že každá změna v elektronické soupisce má okamžitou platnost. Přidání hráče/ky je provedeno 
okamžitě bez čekání na nějaká odsouhlasení, avšak rozhodčí připustí ke hře pouze osoby uvedené na vytištěné 
soupisce PŘED začátkem utkání. A obráceně, ze soupisky jsou okamžitě odstraněni hráči/ky, kteří PŘESTOUPÍ ČI 
ODEŠLI/Y NA HOSTOVÁNÍ do jiného oddílu. Povinností družstva je vytisknout a předložit k utkání soupisku novou, 
aktualizovanou – pokud tak neučiní, vystavují se nebezpečí postižení hracími důsledky soutěžní komisí. 
 
Upozornění: 
Za sestavení soupisky odpovídá družstvo! Družstvo je povinno dodržovat veškerá ustanovení platných řádů 
(zejména SŘV), předpisů a rozpisu soutěže. VIS se snaží zásadní chyby neumožnit a na drobnější chyby alespoň 
upozornit, ale zapřípadné chyby nese odpovědnost družstvo (tak jako dosud).Práva k soupisce může mít více 
osob, tyto práva ke konkrétní soupisce může dát pouze organizační pracovník, který má automaticky nejvyšší práva 
z přihlášky, ani vedoucí družstva tuto pravomoc nemá. 
 
POZOR!! Každá soupiska bude obsahovat kód (představte si pořadové číslo) a družstvo tento kód soupisky uvede 
do zápisu.  STK při kontrole napíše číslo do VISu a VIS mu hned poví, zda tato soupiska byl či nebyla v den utkání 
platná 
 

Příloha č. 4 
 

Hrací protokol 
závazný pro všechny účastníky krajských soutěží 

 
 
➢ 45 minut před začátkem utkání - příchod rozhodčího na hřiště 
➢ 30 minut před začátkem utkání - kontrola hřiště, sítě a zápisu o utkání (registrace a soupisky) 
➢ 15 minut před začátkem utkání provede rozhodčí losování a zahájí písknutím rozcvičování družstev na síti 

podle výsledku losování 
➢ 5 minut před zahájením utkání ukončí rozcvičování, družstva se pozdraví, nahlásí ústně postavení a 

zapisovatel zapíše libero do zápisu o utkání  
pokyn k zahájení hry písknutím provede rozhodčí po kontrole postavení (případném připuštění libera do hry) 
v určený čas dle Rozpisu. 

 
Poznámka:  
Hra bez zapisovatele je nepřípustná. Rozhodčí utkání při nepřítomnosti zapisovatele nezahájí a o výsledku utkání 
rozhodne STK. Rozhodčí umožní zapsat do Zápisu kapitánovi vše, o co je v průběhu utkání kapitánem ve hře 
požádán, v rámci MPV. (povolízapsat nesprávný výklad pravidla, nepovolí kritiku výkonu při rozhodování o 
chybách). Vždy jako poslední se písemně vyjádří k poznámce, zapsané kapitánem. Po utkání, před uzavřením 
Zápisu může rozhodčí osobně zapsat připomínky kapitánů a trenérů družstev k průběhu utkání (např. slabé 
osvětlení, menší volné zóny, stav hřiště a jeho vybavení, hrubosti diváků apod.). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5 

 
METODICKÝ POKYN  

pro rozhodčí delegované k utkáním v systému VIS 
1) Přihlášení do systému VIS: 
Připojte se k internetu a ve svém internetovém prohlížeči nastavte adresu https://vis.cvf.cz, 
Zadejte své uživatelské jméno a heslo.  

1. Zvolte modul „Rozhodčí“ 
2. V levém sloupci klikněte na odkaz „Moje utkání“, zde uvidíte seznam Vašich delegací, které jsou od 

15.8.2022 oficiálními delegacemi pro ročník 2022/23. Ti, kteří si své delegace zapsali dříve, prosím, aby si je 
překontrolovali a kliknutím potvrdili jejich příjem ve sloupci úplně vpravo. 

3. Doporučuji každý týden ve čtvrtek nebo v pátek překontrolovat své delegace, kvůli možným 
předelegacím nebo změnám termínů utkání. 

2) Přístup do dokumentů JmKVS ročníku 2022/23: 
Připojte se k internetu a ve svém internetovém prohlížeči nastavte adresu  www.jmkvs.cz 

1. Najeďte kurzorem na horní liště na odkaz „Soutěže“ 
2. Důkladně si pročtěte (popřípadě vytiskněte) Rozpis soutěží JM KVS 

3) Delegace rozhodčích: 
Základní delegace kategorií M1, Z1, M2, Z2, U22 a U20 je uvedena na VISu v průběhu srpna (M1), respektive 
v průběhu září. 
Finalová část mládeže U22 a U20 je delegována po dohrání základní části. 
Kategorie U18 a U16 hrají soutěž turnajově a rozhodčí jsou delegováni na jednotlivé turnaje klasicky, tedy na VISu. 
 Všechny tyto delegace jsou rozhodčí povinni potvrdit úseku delegace KR (Viz Rozpis A/1) 

- základní delegace + finalovou část mládeže U22 a U20 (Viz 1)/4).  Pokud nebude na VISu potvrzen příjem 
delegace, znamená to, že delegace nebyla rozhodčím přijata a bude zajištěna předelegace tohoto utkání 
jiným rozhodčím. 

4) Omluvy rozhodčích z delegací: 
Pracovník pro delegace a předelegace - Karel Všetečka 
- mobil 608 404 000 
- e-mail kvsetecka@seznam.cz 
5) Neomluvené absence: 
Pokud rozhodčí nezachytí elektronickou delegaci a z přidělené delegace se řádně neomluví, bude KR hodnotit 
neúčast rozhodčího na utkání jako neomluvenou absenci, kterou bude trestat pokutou 200.-Kč za dvojutkání. Tuto 
pokutu je rozhodčí povinen uhradit do stanoveného termínu osobně na pokladně Jm KVS, Vídeňská 9, Brno, u pí 
Bednářové 
Neuhrazení pokuty má za následek zastavení činnosti rozhodčího a odnětí následných delegací. 
 

 
 

 

  

https://vis.cvf.cz/
http://www.jmkvs.cz/
mailto:kvsetecka@seznam.cz


C. SOUTĚŽE:  
 

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE JM KVS  2022 / 2023 
Dospělí: 
 
1. a 2. Krajský přebor 1. třídy - MUŽI a ŽENY  
 
Účastníci - M - 10 družstev  

 - Z  - 10 družstev  
Systém  - dlouhodobě čtyřkolově polským rozlosováním  
Termíny  - M, Z - viz termínový kalendář  
Postupy - vítěz se stává Přeborníkem Jihomoravského kraje s právem startu     
v kvalifikaci do 2. ligy   
Sestupy - počet sestupujících družstev je určen na základě výsledků kvalifikace    
a případných sestupujících družstev z 2. ligy  
 
 
3. Krajský přebor 2. třídy  - MUŽI 
 
Účastníci  - podle počtu přihlášených družstev  
Systém  - dlouhodobě čtyřkolově polským rozlosováním 

             soutěž se může hrát na venkovních kurtech   
Termíny  - viz termínový kalendář  
Postupy - vítěz má právo postupu do krajského přeboru 1. třídy 
Sestupy - nikdo nesestupuje   
 
 
4. Krajský přebor 2. třídy  - ŽENY 
 
Účastníci  -maximálně 10 družstev v každé skupině  
Systém  - dlouhodobě čtyřkolově polským rozlosováním  
Termíny  - viz termínový kalendář  
Postupy - vítěz má právo postupu do krajského přeboru 1. třídy 
Sestupy - počet sestupujících je určen na základě sestupů z vyšších soutěží    
  
Dorost: 
 
5. Krajský přebor  - U22M 
 
Účastníci  - podle počtu přihlášených družstev  
Systém  - dlouhodobě čtyřkolově polským rozlosováním 
Termíny  - viz termínový kalendář  
Postupy - vítěz se stává Přeborníkem Jihomoravského kraje s právem startu     
v kvalifikaci do 1. ligy, nikdo nesestupuje 
 
 
6. Krajský přebor  - U20M 
 
Účastníci  - podle počtu přihlášených družstev  
Systém  - dlouhodobě čtyřkolově polským rozlosováním 
Termíny  - viz termínový kalendář  
Postupy - vítěz se stává Přeborníkem Jihomoravského kraje s právem startu     
v kvalifikaci do extraligy, nikdo nesestupuje 
 
 
7. Krajský přebor  - U18M  
 
Účastníci  - podle počtu přihlášených družstev  
Systém  - jednorázové turnaje (skupiny 4,4,5) 
Termíny  - viz termínový kalendář  
Postupy - vítěz se stává Přeborníkem Jihomoravského kraje s právem startu     
v kvalifikaci do extraligy, nikdo nesestupuje 
 
 
  



8. Krajský přebor  - U22Z 
 
Účastníci  - podle počtu přihlášených družstev  
Systém  - dlouhodobě čtyřkolově polským rozlosováním zvlášť ve dvou skupinách, po odehrání základních 

skupin seprvní tři družstva obou skupin potkají ve „vrchní“ skupině a družstva čtvrté až šesté ve 
„spodní“ skupině, výsledky vzájemných utkání ze základních skupin se převádějí a znovu se 
neodehrávají 

Termíny  - viz termínový kalendář  
Postupy - vítěz se stává Přeborníkem Jihomoravského kraje s právem startu     
v kvalifikaci do 1. ligy, nikdo nesestupuje 
 
 
9. Krajský přebor  - U20Z  
 
Účastníci  - podle počtu přihlášených družstev  
Systém  - dlouhodobě čtyřkolově polským rozlosováním zvlášť ve dvou skupinách, po odehrání základních 

skupin se první tři družstva obou skupin potkají ve „vrchní“ skupině a družstva čtvrté až šesté ve 
„spodní“ skupině, výsledky vzájemných utkání ze základních skupin se převádějí a znovu se 
neodehrávají 

Termíny  - viz termínový kalendář  
Postupy - vítěz se stává Přeborníkem Jihomoravského kraje s právem startu     
v kvalifikaci do 2. ligy, nikdo nesestupuje 
 
 
10. Krajský přebor  - U18Z 
 
Účastníci  - podle počtu přihlášených družstev  
Systém  - jednorázové turnaje (skupiny 4,4,5) 
Termíny  - viz termínový kalendář  
Postupy - vítěz se stává Přeborníkem Jihomoravského kraje s právem startu     
v kvalifikaci do 2. ligy, nikdo nesestupuje 
 
Žactvo: 
 
11. Krajský přebor –U16M 
 
Účastníci  - podle počtu přihlášených družstev  
Systém  - jednorázové turnaje (skupiny 4,4,3) 
Termíny  - viz termínový kalendář  
Postupy - vítěz se stává Přeborníkem Jihomoravského kraje, první dvě družstva získávají právo postupu do1. 

části MČR, nikdo nesestupuje 
 
 
12. Krajský přebor –U16Z 
 
Účastníci  - podle počtu přihlášených družstev  
Systém  - jednorázové turnaje (skupiny 4,4,4,4,4,4,3) 
Termíny  - viz termínový kalendář  
Postupy - vítěz se stává Přeborníkem Jihomoravského kraje, první dvě družstva získávají právo postupu do 1. 

části MČR, nikdo nesestupuje 



C1. Všeobecná a technická ustanovení - doplnění 

U18M 
 
2. Pořadatel: 

Kvalifikační turnaj (KT) a finálový turnaj (FT) – na základě výběrového řízení 
 Každý mistrovský turnaj (MT) na základě nabídky družstev. Každé družstvo má za povinnost určit minimálně dva 

z níže uvedených termínů MT jako svoji nabídku. 
 
3. Hrací termíny a začátky utkání:  
  Kvalifikační turnaj:   viz termínový kalendář 
  Mistrovské turnaje:   viz termínový kalendář  
  Finálový turnaj:   viz termínový kalendář 

Začátky KT, MT i FT: 9:00 hod., družstvo má před svým prvním utkáním právo, na 30 min. rozcvičení, 
každé následující utkání má začátek 10 min. po skončení předchozího utkání, nebo 
dle původního časového rozpisu skupiny, je na určení pořadatele  

 
   
5. Úhrada nákladů: 
  Před zahájením každého turnaje přispívají všechna družstva pořadateli 500,- Kč. Na kvalifikační a finálový turnaj 

je příspěvek 700,- Kč. 
 
7. Předpis: - výška sítě:         243 cm 

  - výjimka z MPV a SŘV: 
 - start libera je povolen 

- V turnajích čtveřic a pětic se utkání hrají na dva vítězné sety, bodování je „italským“ systémem. Ve 
finálovém turnaji se utkání hrají na dva vítězné sety. 

       
11. Systém soutěže: 

Kvalifikační turnaj:  
Tříčlenné a čtyřčlenné kvalifikační skupiny, poté utkání do kříže o umístění 

 
 
Mistrovské turnaje:  
Turnaje čtveřic (I. čtverka 1.-4. místo, II. čtverka 5.-8. místo, III. pětice 8.-13. místo), turnaje se hrají každý s 
každým na dva vítězné sety, kromě I. čtverky vítěz postupuje v dalším kole do vyšší skupiny, kromě poslední 
pětice vždy poslední družstvo sestoupí v dalším kole o skupinu níže. 
 

Za umístění v jednotlivých kolech získávají družstva body za pořadí: 
I. čtverka, 1. místo = počet bodů rovnající se počtu družstev účastnících se KP, 
 2. místo = o 1 bod méně, 
 3. místo = o 2 body méně, 
 4. místo = o 3 body méně, 
II. čtverka, 1. místo = o 4 body méně, 
……………………………………………… 
 družstvo na posledním místě = 1 bod. 
 

 
Finálový turnaj: (pouze prvních 8 družstev celkového pořadí) 
3. kolové play-off, 1-8, 4-5, 3-6, 2-7, na 2 vítězné sety.  
Zisk bodů za pořadí: 1.místo = 16 bodů, 2.místo = 14 bodů ..... 8.místo = 2 body 
 
Titul krajského přeborníka získá družstvo s nejvyšším součtem bodů ze základní a finálové části. 

    
 
13. Postupy a sestupy: 

Krajský přeborník postupuje do kvalifikace extraligu, ze soutěže nikdo nesestupuje. 
  

file:///C:/Práce/Soutěže%202010/Soutěže%202009/Rozpis_soutezi_JMKVS_0910.doc%23_C1._Všeobecná_a_16%23_C1._Všeobecná_a_16
file:///C:/Práce/Soutěže%202010/Soutěže%202009/Rozpis_soutezi_JMKVS_0910.doc%23_C1._Všeobecná_a_16%23_C1._Všeobecná_a_16
file:///C:/Práce/Soutěže%202010/Soutěže%202009/Rozpis_soutezi_JMKVS_0910.doc%23_C1._Všeobecná_a_16%23_C1._Všeobecná_a_16
file:///C:/Práce/Soutěže%202010/Soutěže%202009/Rozpis_soutezi_JMKVS_0910.doc%23_C1._Všeobecná_a_16%23_C1._Všeobecná_a_16
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U18Z 
 
2. Pořadatel: 

Kvalifikační turnaj (KT) a finálový turnaj (FT) – na základě výběrového řízení 
 Každý mistrovský turnaj (MT) na základě nabídky družstev. Každé družstvo má za povinnost určit minimálně dva 

z níže uvedených termínů MT jako svoji nabídku. 
 
3. Hrací termíny a začátky utkání:  
  Kvalifikační turnaj:   viz termínový kalendář 
  Mistrovské turnaje:   viz termínový kalendář  
  Finálový turnaj:   viz termínový kalendář 

Začátky KT, MT i FT: 9:00 hod., družstvo má před svým prvním utkáním právo, na 30 min. rozcvičení, 
každé následující utkání má začátek 10 min. po skončení předchozího utkání, nebo 
dle původního časového rozpisu skupiny, je na určení pořadatele  

 
   
5. Úhrada nákladů: 
  Před zahájením každého turnaje přispívají všechna družstva pořadateli 500,- Kč. Na kvalifikační a finálový turnaj 

je příspěvek 700,- Kč. 
 
7. Předpis: - výška sítě:         224 cm 

  - výjimka z MPV a SŘV: 
 - start libera je povolen 

- V turnajích čtveřic a pětic se utkání hrají na dva vítězné sety, bodování je „italským“ systémem. Ve 
finálovém turnaji se utkání hrají na dva vítězné sety. 

       
11. Systém soutěže: 

Kvalifikační turnaj:  
Tříčlenné a čtyřčlenné kvalifikační skupiny, poté utkání do kříže o umístění 

 
 
Mistrovské turnaje:  
Turnaje čtveřic (I. čtverka 1.-4. místo, II. čtverka 5.-8. místo, III. pětice 8.-13. místo), turnaje se hrají každý s 
každým na dva vítězné sety, kromě I. čtverky vítěz postupuje v dalším kole do vyšší skupiny, kromě poslední 
pětice vždy poslední družstvo sestoupí v dalším kole o skupinu níže. 
 

Za umístění v jednotlivých kolech získávají družstva body za pořadí: 
I. čtverka, 1. místo = počet bodů rovnající se počtu družstev účastnících se KP, 
 2. místo = o 1 bod méně, 
 3. místo = o 2 body méně, 
 4. místo = o 3 body méně, 
II. čtverka, 1. místo = o 4 body méně, 
……………………………………………… 
 družstvo na posledním místě = 1 bod. 
 

 
Finálový turnaj: (pouze prvních 8 družstev celkového pořadí) 
3. kolové play-off, 1-8, 4-5, 3-6, 2-7, na 2 vítězné sety.  
Zisk bodů za pořadí: 1.místo = 16 bodů, 2.místo = 14 bodů ..... 8.místo = 2 body 
 
Titul krajského přeborníka získá družstvo s nejvyšším součtem bodů ze základní a finálové části. 

    
 
13. Postupy a sestupy: 

Krajský přeborník postupuje do kvalifikace o druhou ligu kadetek, ze soutěže nikdo nesestupuje. 
  



 

U16M 
 
C1. Všeobecná a technická ustanovení - doplnění 
 
 
2. Pořadatel: 
    Kvalifikační turnaj (KT) a finálový turnaj (FT) – na základě výběrového řízení 
 Každý mistrovský turnaj (MT) na základě nabídky družstev. Každé družstvo má za povinnost určit minimálně dva 

z níže uvedených termínů MT jako svoji nabídku. 
  
3. Hrací termíny a začátky utkání: 
  Kvalifikační turnaj:   viz termínový kalendář 
  Mistrovské turnaje:   viz termínový kalendář  
  Finálový turnaj:   viz termínový kalendář 

Začátky KT, MT i FT: 9:00 hod., družstvo má před svým prvním utkáním právo, na 30 min. rozcvičení, 
každé následující utkání má začátek 10 min. po skončení předchozího utkání, nebo 
dle původního časového rozpisu skupiny, je na určení pořadatele  

 
 M-ČR U16M:    viz termínový kalendář  
    
5. Úhrada nákladů: 
  Před zahájením každého turnaje přispívají všechna družstva pořadateli 500,- Kč. Na kvalifikační a finálový turnaj 

je příspěvek 700,- Kč. 
 
7. Předpis: - výška sítě:         230cm 

  - výjimka z MPV a SŘV: 
 - start libera je povolen za splnění všech povinností plynoucích z pravidel volejbalu 
 - utkání se hrají na dva vítězné sety, bodování je „italským“ systémem. 

 
11. Systém soutěže:  

Kvalifikační turnaj:  
Dvě tříčlenné a jedna pětičlenná kvalifikační skupina. 
 
Mistrovské turnaje:  
Turnaje čtveřic a trojic (I. čtverka 1.-4. místo, II. čtverka 5.-8. místo, III. trojka 9.-11. místo), turnaje se hrají 
každý s každým na dva vítězné sety, kromě I. čtverky vítěz postupuje v dalším kole do vyšší skupiny, kromě 
poslední čtverky vždy poslední družstvo sestoupí v dalším kole o skupinu níže. 
 

Za umístění v jednotlivých kolech získávají družstva body za pořadí: 
I. čtverka, 1. místo = počet bodů rovnající se počtu družstev účastnících se KP, 
 2. místo = o 1 bod méně, 
 3. místo = o 2 body méně, 
 4. místo = o 3 body méně, 
II. čtverka, 1. místo = o 4 body méně, 
……………………………………………… 
 družstvo na posledním místě = 1 bod. 
 

 
Finálový turnaj: (pouze prvních 8 družstev celkového pořadí) 
3. kolové play-off, 1-8, 4-5, 3-6, 2-7, na 2 vítězné sety.  
Zisk bodů za pořadí: 1.místo = 16 bodů, 2.místo = 14 bodů ..... 8.místo = 2 body 
 
Titul krajského přeborníka získá družstvo s nejvyšším součtem bodů ze základní a finálové části. 

 
13. Postupy a sestupy: 

a) Vítěz FT postupuje do 1. části M-ČR jako druhé družstvo za Jihomoravský kraj. 
b) Krajský přeborník postupuje do 1. části M-ČR jako první družstvo za Jihomoravský kraj. 
  V případě, že stejné družstvo vyhraje základní část i finálový turnaj, postupuje jako druhé družstvo do M-ČR 

družstvo z 2. místa celkového pořadí. 
  V případě, že postupující družstvo či družstva si již zajistila postup z ČP, právo postupu přechází na další 

družstva celkového pořadí. 
c) Žádné družstvo nesestupuje 

 
 

 



U16Z 
 

 

C1. Všeobecná a technická ustanovení - doplnění 
 
2. Pořadatel: 
    Kvalifikační turnaj (KT) a finálový turnaj (FT) – na základě výběrového řízení 
 Každý mistrovský turnaj (MT) na základě nabídky družstev. Každé družstvo má za povinnost určit minimálně dva 

z níže uvedených termínů MT jako svoji nabídku. 
 
3. Hrací termíny a začátky utkání:  
  Kvalifikační turnaj:   viz termínový kalendář 
  Mistrovské turnaje:   viz termínový kalendář  
  Finálový turnaj:   viz termínový kalendář 

Začátky KT, MT i FT: 9:00 hod., družstvo má před svým prvním utkáním právo, na 30 min. rozcvičení, 
každé následující utkání má začátek 10 min. po skončení předchozího utkání, nebo 
dle původního časového rozpisu skupiny, je na určení pořadatele  

 
 M-ČR U16Z:    viz termínový kalendář    
   
5. Úhrada nákladů: 
  Před zahájením každého turnaje přispívají všechna družstva pořadateli 500,- Kč. Na kvalifikační a finálový turnaj 

je příspěvek 700,- Kč. 
 
7. Předpis: - výška sítě:         220 cm 

  - výjimka z MPV a SŘV: 
 - start libera je povolen za splnění všech povinností plynoucích z pravidel volejbalu 

- ve všech turnajích se utkání hrají na dva vítězné sety, bodování je „italským“ systémem. 
 
 
11. Systém soutěže: 

Kvalifikační turnaj:  
Tříčlenné a čtyřčlenné kvalifikační skupiny. 
 

Mistrovské turnaje: 
Turnaje čtveřic (I. čtverka 1.-4. místo, II. čtverka 5.-8. místo, atd..), turnaje se hrají každý s každým na dva 
vítězné sety, kromě I. čtverky vítěz postupuje v dalším kole do vyšší skupiny, kromě poslední skupiny vždy 
poslední družstvo sestoupí v dalším kole o skupinu níže. 
 
 
Za umístění v jednotlivých kolech získávají družstva body za pořadí: 
I. čtverka, 1. místo = počet bodů rovnající se počtu družstev účastnících se KP, 
 2. místo = o 1 bod méně, 
 3. místo = o 2 body méně, 
 4. místo = o 3 body méně, 
II. čtverka, 1. místo = o 4 body méně, 
……………………………………………… 
 družstvo na posledním místě = 1 bod. 
 
Finálový turnaj: (pouze prvních 8 družstev celkového pořadí) 
3. kolové play-off, 1-8, 4-5, 3-6, 2-7, na 2 vítězné sety.  
Zisk bodů za pořadí: 1.místo = 16 bodů, 2.místo = 14 bodů ..... 8.místo = 2 body 
 
Titul krajského přeborníka získá družstvo s nejvyšším součtem bodů ze základní a finálové části. 

    
 
13. Postupy a sestupy: 

a) Vítěz FT postupuje do 1. části M-ČR jako druhé družstvo za Jihomoravský kraj. 
b) Krajský přeborník postupuje do 1. části M-ČR jako první družstvo za Jihomoravský kraj. 
  V případě, že stejné družstvo vyhraje základní část i finálový turnaj, postupuje jako druhé družstvo do 1. 

části M-ČR družstvo z 2. místa celkového pořadí. 
  V případě, že postupující družstvo či družstva si již zajistila postup z ČP, právo postupu přechází na další 

družstva celkového pořadí. 
c) Žádné družstvo nesestupuje 

 
 


