
Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS 
pořádá 

Středočeský festival minivolejbalu 2012 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středočeský festival minivolejbalu 2012 je krajským kolem „Minivolejbalu v barvách 2011-2012“, který 
vyhlásil Český volejbalový svaz. Proto se Středočeský festival bude řídit rozpisem, věkovými kategoriemi 
i pravidly minivolejbalu (viz přílohy), které byla projednány na II. programové konferenci mládeže dne 
17.11.2011.   
 

Rozpis Středočeského festivalu minivolejbalu 2012 
Termín: Neděle 29.1.2011 
 
Místo:  Nymburk, Sportovní centrum, Sportovců 1801  

Hraje se ve 2 sportovních halách. V každé je k dispozici 7 minivolejbalových hřišť.  
 
Zahájení: Prezentace od 9:00 do 9:40 hodin. Zahájení 1. utkání v 10:00 hodin.  
 
Systém: Podle počtu přihlášených družstev. 
 
Startovné: 50 Kč za družstvo. 
 
Předpis: Hraje se dle rozpisu a pravidel „Minivolejbalu v barvách 2011-2012“ (viz přílohy). 
 
Kategorie a věkové omezení: Dle pravidel „Minivolejbalu v barvách 2011-2012“: 
  modrý minivolejbal (trojice) –  hráči a hráčky nar. 1.7.1999 a mladší, 
  zelený minivolejbal (trojice) –  hráči a hráčky nar. 1.7.2000 a mladší, 
  červený minivolejbal (dvojice) –  hráči a hráčky nar. 1.7.2001 a mladší, 
  oranžový minivolejbal (dvojice) –  hráči a hráčky nar. 1.7.2002 a mladší, 
  žlutý minivolejbal (dvojice) –  hráči a hráčky nar. 1.7.2003 a mladší. 
 
Účastníci: Dle rozpisu pro krajská kola „Minivolejbalu v barvách 2011-2012, 

                          tj. účastní se pouze členové ČVS a to: 
a) registrovaní (s registračním průkazem), 
b) vedeni v evidenci (stačí vyplněná žádost o evidenci). 

 
Počet družstev: Maximální počty družstev v jednotlivých kategoriích: 

 modrý minivolejbal – 32 družstev, zelený minivolejbal – 24 družstev,  
 červený minivolejbal – 24 družstev, oranžový minivolejbal – 16 družstev,  
 žlutý minivolejbal – 16 družstev.  
 

Postupy: V každé kategorii postupuje do oblastního kola prvních 7 družstev (viz „Rozpis 
minivolejbalu v barvách 2011-2012“). Jedná se o účastnické místo pro klub (oddíl), 
družstvo může v oblastním kole nastoupit v jiném složení. 

 
Ceny:  Družstva, která se umístí na předních místech, obdrží ceny. 
 
Přihlášky : Vyplněnou přihlášku (viz přiložený formulář) zašlete do  28.12.2011 na e-mailovou 

adresu krajského koordinátora minivolejbalu p. Jana Prokopa:   pkp@volny.cz . 
 
Po uzávěrce přihlášek (po 28. prosinci 2011) bude klubům (oddílům) oznámeno, kolik jejich družstev 
bude v jednotlivých kategoriích do Středočeského festivalu minivolejbalu 2012 přijato. Při stanovování 
těchto počtů bude přihlédnuto k účasti klubů (oddílů) v krajském přeboru v minivolejbalu 2011-2012. 
Současně budou kluby (oddíly) vyzvány k úhradě startovného. Termín i způsob úhrady bude sdělen. 
 
Přílohy: Rozpis „Minivolejbalu v barvách 2011-2012“, 

Pravidla „Minivolejbalu v barvách 2011-2012“. 
 

      Jan Prokop v.r.                                    Jindřich Licek v.r.                                    Jiří Sloup v.r. 
koordinátor minivolejbalu                         místopředseda KVS                      předseda KVS 
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