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 ROZPIS MINIVOLEJBALU V BARVÁCH 2011/2012  
 

V sezóně 2011/2012 budou v rámci projektu „Minivolejbal v barvách“ 
zorganizovány 3 nadregionální minivolejbalové turnaje: oblastní kola pro východní a 
západní část ČR a celostátní finále ČR.  Dále krajská kola, která budou řízena jednotlivými 
krajskými volejbalovými svazy (dále jen KVS).  
 
1. KRAJSKÁ KOLA  

1.1. Každý KVS organizuje jeden nominační turnaj projektu Minivolejbal v barvách. 
1.2. Organizace v jednotlivých krajích jsou plně v kompetenci KVS. 
1.3. KVS dodržuje základní layout projektu (formální vzhled, rozvržení plochy, oblečení 

hráčů a trenérů atd., viz dále). 
1.4. Koordinátorem krajských kol je Komise mládeže ČVS. 
1.5. Krajská kola budou odehrána do konce března 2012. 
1.6. Krajských kol se účastní pouze členové ČVS a to: 

1.6.1. registrovaní (s registračním průkazem), 
1.6.2. vedeni v evidenci (stačí vyplněná žádost o evidenci). 

1.7. Krajských kol se mohou zúčastnit družstva z jiných krajů se souhlasem příslušných KVS . 
1.8. Věkové kategorie jsou určeny oficiálními pravidly Minivolejbalu v barvách, která 

budou navržena na II. Programové konferenci mládeže (PKM) 16.-17. listopadu 2011, 
případně doporučena PMK a předložena STK, resp. Správní radě ke schválení.  

1.9. ČVS se podílí na zajištění: 
1.9.1. podpory technického vybavení (kůly, sítě, ukazatele skóre apod., v případě 

vyžádání), 
1.9.2. evidence krajských kol v kalendáři turnajů na www.minivolejbal.cz,  
1.9.3. metodických triček podle barev jednotlivých kategorií, 
1.9.4. diplomů pro každé družstvo a hráčské kartičky každému účastníkovi 

turnaje.  
 

2. OBLASTNÍ KOLA 
2.1. Proběhnou v červnu 2012 při utkáních Evropské ligy žen a mužů.  
2.2. Oblastní kola (východ, západ) nebudou pořádána ve stejném termínu. 
2.3. Pořadatel bude určen Správní radou ČVS s přihlédnutím na místo konání Evropské 

ligy mužů a žen. 
2.4. Oblastních kol se účastní pouze členové ČVS a to: 

2.4.1. registrovaní (s registračním průkazem), 
2.4.2. vedeni v evidenci (stačí vyplněná žádost o evidenci). 

2.5. Podmínky pro pořádání oblastních kol:  
2.5.1. Minimální kapacita družstev pro oblastní kolaje 250 družstev  (5 barev - 7 

skupin - 7 družstev na skupinu). 
2.6. Každý kraj má právo nominovat 7 družstev do každé barvy oblastního kola. 

2.6.1. Při nenaplnění kapacity se mohou hlásit další družstva do naplnění 
kapacity, 

2.6.2. O dodatečnou nominaci do oblastního kola se mohou ucházet i družstva 
z jiných krajů s podmínkou, že nejsou účastníky druhého oblastního kola. 

2.7. ČVS zajišťuje: 
2.7.1. metodická trička pro všechny účastníky podle barev jednotlivých 

kategorií, 
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2.7.2. podporu technického vybavení (kůly, sítě, ukazatele skóre apod.), 
2.7.3. evidenci přihlášek pro jednotlivá oblastní kola na webu 

www.minivolejbal.cz, 
2.7.4. diplomy pro každé družstvo a hráčské kartičky každému účastníkovi 

turnaje, 
2.7.5. přímé přenosy z obou oblastních kol na TVCOM.CZ, 

2.8. Oblastní kola dozoruje Svazový koordinátor minivolejbalu (Novák) 
2.9. Rozdělení krajů do oblastí 

 
Západní oblast Východní oblast 

kraj Praha Moravskoslezský kraj 
Středočeský kraj  Jihomoravský kraj 
Jihočeský kraj  Zlínský kraj 
Karlovarský kraj  Olomoucký kraj 

 Liberecký kraj  Pardubický kraj 
Plzeňský kraj  Královehradecký kraj 
Ústecký kraj  kraj Vysočina  

 
 
3. CELOSTÁTNÍ FINÁLE 

3.1. Září 2012 (při kvalifikaci na ME mužů) 
3.2. Pořadatel bude vybrán s ohledem na místo konání kvalifikace 
3.3. Celostátního finále se účastní pouze členové ČVS a to: 

3.3.1. registrovaní (s registračním průkazem), 
3.3.2. vedeni v evidenci (stačí vyplněná žádost o evidenci). 

3.4. Podmínky pro pořádání celostátního finále:  
3.4.1. Minimální počet zúčastněných družstev v oblastních kolech je 250 

družstev (5 barev - 7 skupin - 7 družstev na skupinu), 
3.4.2. V prvním kole (první týden přihlášek) ze skupin (východ – západ), 
3.4.3. Z každé oblasti je nominováno 1. až 21. družstvo v celkovém 

pořadí každé barvy, 
3.4.4. Při nenaplnění kapacity se mohou hlásit další družstva do naplnění 

kapacity turnaje. 
3.5. ČVS zajišťuje: 

3.5.1. metodická trička podle barev jednotlivých kategorií, 
3.5.2. podporu technického vybavení (kůly, sítě, ukazatele skóre apod.), 
3.5.3. evidenci přihlášek pro celostátní finále barevného minivolejbalu  na webu 

www.minivolejbal.cz, 
3.5.4. diplomy pro každé družstvo a hráčské kartičky každému účastníkovi 

turnaje, 
3.5.5. přímé přenosy z obou oblastních kol na TVCOM.CZ, 
3.5.6. Hráči mládežnických RD se budou podílet na řízení turnaje. 

3.6. Celostátní finále dozoruje Svazový koordinátor minivolejbalu (Novák). 

http://www.minivolejbal.cz
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4. PARAMETRY (LAYOUT) PROJEKTU MINIVOLEJBAL V BARVÁCH 
4.1. Hřiště (velikost) 
4.2. Pravidla 
4.3. Oblečení hráčů 
4.4. Prezentace partnerů ČVS 
4.5. Společenská stránka 
4.6. Doprovodné akce 

 
Informace o projektu Minivolejbal v barvách budou na www.minivolejbal.cz. Případné dotazy 
zodpoví a bude řešit koordinátor minivolejbalu: 
 

 
 

Kontaktní osoba: 
Aleš Novák 

minivolejbal@seznam.cz 
+420 777 110 864 
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