Hlavní změny v Rozpisech soutěží krajského přeboru 2012-2013
Tento dokument uvádí přehled hlavních změn v Rozpisech soutěží Středočeského krajského
přeboru pro sezónu 2012-2013. Výbor KVS rozhodl při organizaci KP více využívat možnosti
VIS (volejbalový informační systém) a z toho také vyplývají některé z těchto změn.
1) Přihlášky do soutěží
Přihlášky do soutěží včetně úhrady licenčního poplatku družstva (vkladu) budou podávány
výhradně elektronicky ve VIS. Podrobnosti (návod) jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu.
2) Změny termínů utkání
Požadavky na změnu se zadávají výhradně do VIS (kromě turnajového systému u soutěží
mládeže). Změna musí být schválena ve VIS vedoucími obou družstev i vedoucím soutěže.
Současně musí být uhrazen příslušný poplatek ve VIS. Bez výše uvedených náležitostí
nebude změna termínu schválena.
Veškeré změny dohodnuté alespoň 5 dnů před zahájením příslušné soutěže (tj. 5 dnů před
1. kolem) jsou zdarma, pak již podléhají v soutěži dospělých poplatku 300 Kč, v soutěži
mládeže poplatku 200 Kč. Obdobné ustanovení platí i pro 2. polovinu soutěží dospělých –
podrobnosti viz Rozpis KP. Svévolná neschválená změna termínu utkání bude pokutována
částkou 600 Kč v soutěžích dospělých a 400 Kč v soutěžích mládeže.
Tento postup neplatí pro mládežnické soutěže hrané turnajovým způsobem – viz Rozpis KP
mládeže.
3) Udělování pokut
Udělování pokut a dalších poplatků včetně jejich úhrady bude prováděno ve VIS.
Podrobný pokyn k úhradě obdržíte.
4) Platba licenčních příspěvků
Licenční příspěvky (LP) se hradí ve výši dle data narození ve vztahu k datu žádosti o úhradu:
nad 18 let 200 Kč, nad 15 do 18 let 100 Kč, nad 12 do 15 let 50 Kč, do 12 let 0 Kč.
LP lze uhradit dvojím způsobem:
a) Doporučená jednodušší varianta je přes VIS. Sami si vyberete ze seznamu členů oddílu, u
koho chcete LP uhradit a VIS vám sám spočítá celkovou částku k úhradě.
Pro úhradu LP zvolíte v modulu „Podatelna“ žádost Platba licenčních příspěvků.
Někteří úhradu LP tímto způsobem již využívali v letošním roce.
b) Druhou variantou je úhrada u hospodářky KVS paní Gabriely Staré tak, jak to bylo
v letošním roce. Musíte ale vytvořit seznam plátců LP a spočítat si sami příslušnou částku.
Pozor: Výše úhrady se vztahuje k datu narození a řídí se datem, kdy podáte žádost o úhradu
LP.
5) Zasílání zápisů
Zápisy z utkání se již nebudou posílat e-mailem, ale budete je v naskenované podobě
ukládat přímo do VIS k příslušnému utkání. Každý zápis musí být naskenován zvlášť.
Podrobné instrukce obdržíte spolu s rozlosováním.

6) Úprava věkových kategorií u dívek.
Došlo ke změně hranice u věkových kategorií dívek, a to z 1.9. na 1.7.
Jedná se o kategorie mladších žákyň, starších žákyň, kadetek a juniorek.
7) KP mladších žáků
Výbor KVS vyhlašuje nově krajský přebor mladších žáků. Reaguje tak na povinnost
vyhlášenou správní radou ČVS, že extraligové oddíly mužů musí mít vlastní družstvo
mladších žáků v krajské soutěži.
8) Odměny rozhodčím
Došlo k úpravě výše cestovného a stravného u rozhodčích dle přílohy směrnice ČVS
„Cestovní náhrady v ČVS“. Výše odměny za řízení utkání se nemění.
Další podrobnosti naleznete v Rozpise krajského přeboru dospělých a v Rozpise krajského
přeboru mládeže pro sezónu 2012-2013.

