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Výbor Středočeského krajského volejbalového svazu 
Bělohorská 19, 160 00 Praha 6 – Břevnov 

http://stc.cvf.cz 
e-mail:  stc-vol@seznam.cz 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V Praze dne 18. září 2013 

 
1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽE 
Tuto soutěž vyhlašuje a řídícím orgánem je výbor Středočeského krajského volejbalového svazu,  
Bělohorská 19, 160 00 Praha 6 – Břevnov, 
http://stc.cvf.cz, 
e-mail:  stc-vol@seznam.cz 
 
Soutěž řídí soutěžní komise ve složení koordinátor minivolejbalu (koordinátor soutěže), předseda komise 
mládeže a předseda STK Středočeského KVS. 
Koordinátor soutěže: 
Lukáš Blažek, Zámecká 87, 280 02 Kolín I, e-mail: mladez@skvolejbalkolin.cz, mobil 723 798 105 
 
2. KATEGORIE 
Soutěž se vyhlašuje pro tyto kategorie: modrý minivolejbal trojic, červený minivolejbal dvojic, žlutý 
minivolejbal dvojic. 
 
 
3. HRACÍ  TERMÍNY  A  ZAČÁTKY  UTKÁNÍ 
Budou uspořádána celkem 3 regionální kola v tělocvičnách a jedno kolo finálové na venkovních kurtech. 
Začátky turnajů jsou v 9.00 hodin.  
Termíny: 
1. kolo – neděle 17.11.2013. 
2. kolo -  neděle 15.12.2013.  
3. kolo - neděle 23.3.2014. 
Finále se uskuteční v neděli 18.5.2014.  
 
 
4. POŘADATEL REGIONÁLNÍHO TURNAJE 
Pořadatel regionálního turnaje musí mít k dispozici nejméně čtyři minivolejbalová hřiště na jednu kategorii, 
která budou splňovat požadavky tohoto rozpisu.  
Řídící orgán soutěže se zavazuje uhradit za uspořádání regionálního turnaje v jedné kategorii částku 
2000 Kč. Tuto odměnu vyplatí řídící orgán soutěže na základě uzavřené smlouvy na účet pořadatele. 
Dále pořadatel vybere od každého hráče 50 Kč jako vklad do turnaje. 
Z těchto příjmů zajistí pořadatel úhradu nájemného, úhradu rozhodčích, ceny pro vítězná družstva a další 
ceny dle vlastního uvážení (nejlepší hráč, nejlepší hráčka) a diplomy pro první tři družstva v každé kategorii. 
Podle počtu přihlášených družstev bude určen počet pořadatelů jednotlivých kol.  
 
 
5. POŘADATEL FINÁLOVÉHO TURNAJE 
Pořadatel finálového turnaje musí mít k dispozici nejméně 8 venkovních hřišť na minivolejbal a 4 hřiště 
v tělocvičně pro případ nepříznivého počasí. Přednost dostane pořadatel, který je schopen zajistit finále ve 
více kategoriích (10 venkovních hřišť a 6 až 8 v tělocvičnách). 
Řídící orgán soutěže se zavazuje uhradit za uspořádání finálového turnaje v jedné kategorii částku 4000 Kč. 
Tuto odměnu vyplatí řídící orgán soutěže na základě uzavřené smlouvy na účet pořadatele. 
Dále pořadatel vybere od každého hráče 50 Kč jako vklad do turnaje. 
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Z těchto příjmů zajistí pořadatel úhradu nájemného, úhradu rozhodčích, ceny pro nejlepší družstva a 
jednotlivce (nejlepší hráč, nejlepší hráčka apod.).  
Oficiální ceny (poháry, medaile, diplomy) pro nejlepší družstva uhradí řídící orgán soutěže.  
 
 
6. MÍSTO TURNAJŮ 
Místa regionálních turnajů určí řídící komise podle přihlášek k pořádání turnajů a budou vybrána tak, aby 
byly pokud možno optimalizovány cestovní náklady jednotlivých družstev.  
Místo finálového turnaje určí řídící orgán soutěže na základě přihlášek. Přednost dostane pořadatel, který je 
schopen zajistit finále ve více kategoriích (10 venkovních hřišť a 6 až 8 v tělocvičnách). 
 
 
7. ÚČASTNÍCI 
Účastnit soutěže se mohou volejbalové oddíly, kluby, školní sportovní kluby, zájmové kroužky při školách a 
jakákoliv družstva, která budou vedena trenérem (dále jen „oddíl“).  Podmínkou je, aby se jednalo o 
subjekt, který je registrován ve sportovním hnutí (ČSTV, Sokol, AŠŠK apod.). 
 
 
8.PŘIHLÁŠKY 
Přihlášky do soutěže zašlou oddíly (def. viz čl. 7. Účastníci) nejpozději do 17.10.2013 e-mailem na řídící 
orgán této soutěže a současně e-mailem na koordinátora soutěže. V přihlášce uvede každý oddíl kategorii, 
orientační počet přihlášených družstev a další požadované údaje. 
Zájemci o pořádání jednoho nebo více regionálních turnajů uvedou v přihlášce termíny, kdy mohou turnaj 
uspořádat a počet minivolejbalových hřišť, které mají k dispozici. Dále uvedou kategorii (modrý, červený 
nebo žlutý volejbal), kterou chtějí uspořádat. 
Zájemci o pořádání finálového turnaje uvedou počet venkovních minivolejbalových hřišť, které mají 
k dispozici, a pro případ nepříznivého počasí počet minivolejbalových hřišť v tělocvičně (sportovní hale). 
 
 
9. ÚHRADA NÁKLADŮ 
Každé družstvo startuje na vlastní náklady. Každý hráč zaplatí za účast v každém turnaji pořadateli 50 Kč.  
 
 
10. DOTACE VOLEJBALOVÝM ODDÍLŮM 
Volejbalovým oddílům ze Středočeského kraje, které jsou registrovány v ČVS, bude při splnění níže 
uvedených podmínek poskytnuta dotace. Výše dotace bude záviset na počtu přihlášených oddílů. Celková 
částka byla předběžně určena na 160 tisíc Kč.  
Dotace je určena pro modrý a červený volejbal. Aby oddíl mohl obdržet dotaci, musí sestavit v modrém 
volejbalu tréninkovou skupinu o minimálním počtu 3 družstev trojic, tj. 9 hráčů, nebo v červeném volejbalu 
tréninkovou skupinu o minimálním počtu 4 družstev dvojic, tj. 8 hráčů. Maximální počet hráčů není určen. 
Dále musí oddíl zajistit účast družstev v regionálním i finálovém turnaji. Část dotace může být vázána na 
zaregistrování hráčů. Podmínky výplaty dotace včetně její výše budou upřesněny po uzávěrce přihlášek 
podle počtu přihlášených družstev. 
 
 
11. PŘEDPIS 
Hraje se podle pravidel tzv. „Barevného minivolejbalu“ vyhlášených Českým volejbalovým svazem, 
upravených pro středočeský krajský minivolejbal. Podrobnosti jsou uvedeny v přílohách: Pravidla modrého 
volejbalu, Pravidla červeného volejbalu, Pravidla žlutého volejbalu.  
 



4 

 

 
12. STARTUJÍ 
V modrém volejbalu startují hráči a hráčky narození  1.7.2001 a mladší, v červeném volejbalu hráči a hráčky 
narození  1.7.2003 a mladší a ve žlutém volejbalu hráči a hráčky narození  1.7.2005 a mladší. Družstva 
mohou být sestavena buď pouze z chlapců, pouze z dívek, nebo smíšeně. V regionálních kolech startují ve 
všech kategoriích chlapci a dívky společně. Ve finálovém turnaji startují v modrém volejbalu chlapci a dívky 
odděleně, v červeném a žlutém volejbalu společně.  
 
 
13. PODMÍNKY ÚČASTI A POVINNOSTI ODDÍLŮ, DRUŽSTEV A POŘADATELŮ  
a) oddíly 
Na každý turnaj připraví soupisku hráčů a předají ji pořadateli turnaje. Na každý turnaj může být soupiska 
jiná. Konečnou úpravu soupisky může trenér provést těsně před zahájením turnaje. 
 
b) družstvo a hráči 
Modrý volejbal: Družstvo tvoří tři až šest hráčů.  
Červený volejbal: Družstvo tvoří dva až čtyři hráči. 
Žlutý volejbal: Družstvo tvoří dva až čtyři hráči. 
Každý hráč uvedený na soupisce zaplatí za účast v turnaji pořadateli 50 Kč. 
Hráči musí mít sportovní oděv a sportovní obuv vhodnou pro tělocvičnu.  Na finálový turnaj musí mít hráči 
jednotný úbor, může být bez číslování. Finálového turnaje se může zúčastnit pouze hráč, který se zúčastnil 
alespoň jednoho regionálního turnaje.  
 
c) pořadatel regionálního turnaje 
Je povinen zajistit družstvům zdroj pitné vody. Dále umožní prostor na převlečení jednotlivých hráčů 
oddělené pro chlapce a dívky.  Musí mít k dispozici sociální zařízení pro cca 80 osob. 
Dále je povinen zaslat do 3 dnů výsledky turnaje a další dokumenty a informace dle v čl. 20 tohoto rozpisu. 
 
d) pořadatel finálového turnaje 
Musí splňovat všechny náležitosti pořadatele regionálního turnaje a mít k dispozici sociální zařízení pro cca 
200 osob. 
 
 
14. NÁLEŽITOSTI 
a) hráči 
Hráči hrají bez registračních průkazů a bez potřeby mít zaplacené licenční známky.  
 
b) družstva, soupisky 
Trenér předá pořadateli před zahájením turnaje soupisku hráčů.  Na soupisce je uveden název oddílu, 
jméno a příjmení trenéra, jména a příjmení jednotlivých hráčů a jejich datum narození a vyznačeno 
zařazení hráčů do jednotlivých družstev (A, B, C apod.). Soupiska je podepsána trenérem družstva. 
Poznámka: Jména hráčů budou spolu s pořadím družstva v turnaji uvedena na internetových stránkách 
Středočeského KVS. Je tedy třeba uvádět jméno i příjmení hráče a jeho správné zařazení do družstva. 
 
c) trenéři 
Každý trenér povede docházku na tréninky svých svěřenců. Tuto docházku zašle buď sám, nebo 
prostřednictvím odpovědné osoby oddílu e-mailem koordinátorovi soutěže do 5 dnů po konání každého 
regionálního i finálového kola, a to za příslušné předchozí období. Jednotlivá období jsou ohraničena 
přihláškou do soutěže, regionálními turnaji a finálovým turnajem. Na řádné vedení docházky a její včasné 
odevzdání je vázána výplata dotace pro oddíl. Její výše je také podmíněna účastí alespoň 3 družstev v dané 
kategorii v každém regionálním turnaji. V případě účasti menšího počtu družstev bude tato dotace krácena. 
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Odpovídající části dotace budou vypláceny periodicky po každém regionálním a po finálovém turnaji při 
splnění uvedených podmínek. 
 
d) oddíly 
Zašlou vyplněnou přihlášku, ve které musí být uvedeny údaje týkající se oddílu, pořadatelství turnajů, 
odpovědné osoby oddílu i trenéra. 
 
 
15. SYSTÉM SOUTĚŽE 
Bude se hrát turnajovým způsobem. Budou uspořádána tři regionální kola a jeden finálový turnaj. Podle 
počtu účastníků bude zvolen počet pořadatelů v každém kole. Optimální počet účastníků na jednom turnaji 
je mezi 16 a 20 družstvy. Soutěžní komise rozdělí družstva pro každé kolo do jednotlivých regionů.  
Rozdělení do skupin bude uveřejněno na internetových stránkách Středočeského KVS 
http://stc.cvf.cz/ . 
Jednotlivá utkání se hrají na 7 až 11 minut dle rozhodnutí pořadatele.  
Doporučuje se, aby na všech hřištích utkání i sety začínaly a končily jednotně na zvukové znamení (např. 
„na písknutí“). 
Výběr vhodného herního systému závisí na počtu přihlášených družstev a počtu minivolejbalových hřišť, 
které má pořadatel k dispozici, a je zcela v jeho kompetenci. Je pouze třeba dodržet, aby: 

a) turnaj netrval déle než 6 hodin, 
b) každé družstvo sehrálo alespoň 5 utkání.  

Doporučuje se (pokud to časový rozvrh dovolí), aby byl turnaj dohrán tak, aby bylo možno určit přesné 
pořadí na všech místech.  
V hodnotící zprávě z každého turnaje uvede pořadatel systém soutěže a celkovou délku trvání. 
 
Systém finálového turnaje bude určen podle počtu družstev a počtu hřišť, která budou k dispozici, a 
schvaluje jej soutěžní komise. 
 
 
16. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 
Každý regionální turnaj se hraje jako jednotlivá soutěž. Výsledky z jednotlivých turnajů se nesčítají, ale 
mohou být podkladem pro stanovení účasti maximálního počtu družstev oddílu ve finálovém turnaji a pro 
nasazení družstev do základních skupin ve finálovém turnaji.   
Systém hodnocení jednotlivých utkání ve skupinách je následující: výhra 2 body, prohra 1 bod, kontumace 0 
bodů. Pokud utkání skončí ve vymezeném čase nerozhodně, následuje ještě 1 rozehra k určení vítěze. O 
pořadí ve skupinách rozhoduje nejprve vyšší počet bodů, dále lepší poměr míčů a nakonec vzájemný zápas. 
Při shodě ve všech kritériích rozhodne los kapitánů. 
 
 
17. ÚČAST VE FINÁLOVÉM TURNAJI 
Ve finálovém turnaji má nárok na zastoupení každý přihlášený oddíl. Celkový počet družstev ve finálovém 
turnaji může být omezen na základě možností pořadatele (počet hřišť apod.). Maximální počty družstev 
z jednotlivých oddílů budou pak stanoveny na základě účasti těchto družstev a jejich výsledků v regionálních 
turnajích. Záleží na trenérovi družstva, které hráče vybere a jak sestaví jednotlivá družstva. Podmínkou 
účasti každého hráče je, že se zúčastnil alespoň jednoho regionálního turnaje. 
 
 
18. ROZHODČÍ 
Pořadatel zajistí rozhodčí dle vlastního uvážení. Neměli by rozhodovat hráči, účastnící se turnaje. Úhradu 
rozhodčích zajistí pořadatel z příspěvku na pořadatelství ve výši dle vlastní dohody s rozhodčími. 

http://stc.cvf.cz/
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19. NÁMITKY 
Projednání námitek je v plné kompetenci pořadatele regionálního turnaje. Pokud půjde o závažnější 
záležitosti, které se netýkají jednotlivých turnajů, bude tyto námitky řešit soutěžní komise.  
Námitky při finálovém turnaji řeší soutěžní komise jmenovaná pro tento turnaj. 
 
 
20. VÝSLEDKY Z TURNAJŮ 
Pro potřeby internetové prezentace výsledků a propagaci minivolejbalu zašle pořadatel v elektronické 
podobě (WORD, EXCEL, obrázek (JPG, GIF), Acrobat Reader (PDF)) na e-mailové adresy uvedené v článku 1: 

a) konečné pořadí družstev v turnaji, 
b) výsledky všech utkání, 
c) pořadí družstev v jednotlivých skupinách, 
d) soupisky všech zúčastněných oddílů a družstev, 
e) pořízené fotografie z turnaje, 
f) informaci o předaných cenách, 
g) informaci o délce trvání turnaje a o hracím systému. 

 
 
21. PROPAGACE A REKLAMA 
Mezi povinnosti pořadatele patří také pořízení elektronické foto dokumentace. Stačí zaslat maximálně 10 
kusů fotografie. K propagaci budou sloužit také výsledky z jednotlivých turnajů.  
 
 
 
Rozpis byl schválen výborem Středočeského krajského volejbalového svazu dne 18.9.2013.  
 
 
 
 

Lukáš Blažek        Jiří Sloup v.r. 
koordinátor minivolejbalu      předseda Středočeského KVS 


