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1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽE 
Tuto soutěž vyhlašuje a řídícím orgánem je výbor Středočeského krajského volejbalového svazu ČVS,  
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov, 
http://stc.cvf.cz, 
e-mail:  stc-vol@seznam.cz 
 
Soutěž řídí soutěžní komise ve složení koordinátor projektu, předseda komise mládeže a předseda STK. 
Koordinátor projektu: 
Jan Prokop, 262 25 Pičín 90, e-mail: pkp@volny.cz, mobil 604 290 468  
 
 

2.PŘIHLÁŠKY 
Přihlášky do soutěže zašlou sportovní kluby (def. viz čl. 7. Účastníci) nejpozději do 16.11.2010 poštou nebo 
e-mailem na řídící orgán této soutěže a současně e-mailem na koordinátora soutěže. V přihlášce uvede 
každý klub orientační počet přihlášených družstev. 
Zájemci o pořádání jednoho nebo více regionálních turnajů uvedou v přihlášce termíny, kdy mohou turnaj 
uspořádat a počet minivolejbalových hřišť, které mají k dispozici. 
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). 
 
 

3. POŘADATEL REGIONÁLNÍHO TURNAJE 
Pořadatel regionálního turnaje musí mít k dispozici nejméně čtyři minivolejbalová hřiště, která budou 
splňovat požadavky tohoto rozpisu. Řídící soutěže se zavazuje uhradit za uspořádání každého turnaje částku 
5000 Kč. Tuto odměnu vyplatí řídící orgán soutěže na základě uzavřené smlouvy na účet pořadatele. Z této 
odměny zajistí pořadatel úhradu nájemného, úhradu rozhodčích a dalších nákladů spojených s touto akcí.  
Podle počtu přihlášených družstev bude určen počet pořadatelů jednotlivých kol.  
Pořadatel vybere od každého hráče 20 Kč jako vklad do turnaje. Z tohoto příjmu zajistí pořadatel cenu pro 
vítězná družstva a další ceny dle vlastního uvážení (nejlepší hráč, hráčka apod.) 
 
 

4. HRACÍ  TERMÍNY  A  ZAČÁTKY  UTKÁNÍ 
Budou uspořádána celkem 4 regionální kola v tělocvičnách a jedno kolo finálové na venkovních kurtech. 
Začátky turnajů jsou v 9.00 hodin.  
 
Termíny: 
1. kolo – neděle 19.12.2010. 
2. kolo -  neděle 30.1.2011.  
3. kolo – každý z regionálních turnajů se uskuteční v jednom z těchto termínů: 13.2., 20.2., 27.2., 6.3.2011 
tak, aby nekolidoval s jarními prázdninami v daném regionu (okrese).  
4. kolo - neděle 10.4.2011. 
Finále se uskuteční v sobotu 28.5.2011 od 10 hodin.  

 
 
5. MÍSTO  TURNAJŮ 
Místa regionálních turnajů budou určeno podle přihlášek k pořádání turnajů a budou vybírány tak, aby byly 
pokud možno optimalizovány cestovní náklady jednotlivých družstev. Musí být k dispozici nejméně 4 hřiště 
na minivolejbal. 
Místo finálového turnaje určí řídící soutěže na základě přihlášek. Pořadatel musí mít k dispozici nejméně 8 
venkovních hřišť na minivolejbal a 4 hřiště v tělocvičně pro případ nepříznivého počasí.  
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6. ÚHRADA  NÁKLADŮ 
Každé družstvo startuje na vlastní náklady. Každý hráč zaplatí za účast v turnaji pořadateli 20 Kč. Z těchto 
prostředků zaplatí pořadatel ceny pro vítězná družstva. 
Pořadatel dostane na základě uzavřené smlouvy příspěvek ve výši 5.000 Kč za jeden turnaj. K tomu 
poskytne koordinátorovi soutěže potřebné údaje nutné k uzavření této smlouvy.  
Trenérovi družstva bude vyplacena odměna za trénování a za účast na turnajích. Celková odměna pro 
trenéry by měla být vysoce motivační, aby podnítila iniciativu pro tréninkovou činnost a účast na 
jednotlivých turnajích. Výše této odměny bude záviset na počtu přihlášených sportovních klubů. Celková 
částka na trenéry byla určena na 160 tisíc Kč. Aby sportovní klub mohl získat odměnu, musí sestavit 
tréninkovou skupinu o minimálním počtu 3 družstev trojic, tj. 9 hráčů. Maximální počet hráčů není určen. 
Dále se musí účastnit regionálních i finálového turnaje. 
 
 

7. ÚČASTNÍCI 
Účastnit soutěže se mohou volejbalové oddíly, kluby, školní sportovní kluby, zájmové kroužky při školách a 
jakákoliv družstva, která budou vedena trenérem (nadále sportovní klub).  Podmínkou je, aby se jednalo o 
subjekt, který je registrován ve sportovním hnutí (ČSTV, Sokol, AŠŠK apod.).  Při vysokém počtu 
přihlášených klubů (více než 20 subjektů) budou mít přednostně nárok na odměnu trenéři sportovních 
klubů hrajících v aktuálním sportovním období oficiální celostátní, krajské nebo okresní soutěže. S tímto 
subjektem bude uzavřena smlouva o účasti v turnajích a s jedním trenérem bude uzavřena dohoda o 
provedené práci na trenérskou činnost. Trenér by měl být kvalifikovaný trenér nejméně III. třídy nebo učitel 
tělesné výchovy, případně jiného sportovního vzdělání. Pokud trenér nemá příslušné vzdělání, měl by si jej 
v průběhu trvání dohody o provedené práci doplnit. 
 
 

8. PŘEDPIS 
Bude se hrát podle pravidel tzv. „Modrého volejbalu“ vyhlášeného Českým volejbalových svazem.  
Zde je vytaženo doporučení ČVS: 
 
MODRÝ MINIVOLEJBAL (TROJIC) 

PRAVIDLA A PRŮBĚH HRY 
• Administrativní náležitosti:  

o Předkládá se soupiska, pro potřeby příslušného turnaje 
o Družstvo nastupuje v jednotném úboru (v regionálních turnajích není nutno ve finále 

ano) 
o Družstvo je povinno mít vlastní míče na rozcvičení 

• Věkové omezení a pohlaví:  
o Klubový volejbal: kategorie mladších žáků  
o Školní volejbal (AŠSK): 6.-7. třída, kategorie III (9-13 let) 
o Soutěž se hraje jako otevřená pro všechny typy družstev: chlapci, dívky i smíšená 

družstva 
• Počet hráčů:  

o Trojice  
o Družstvo tvoří maximálně 6 hráčů (3 hráči + 3 náhradníci) 
o Funkce libera není povolena 

• Rozměry hřiště:  
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o Hřiště: 4,5 x 12 m, rozdělené sítí, na normálním volejbalovém hřišti tak vznikají dvě 
menší hřiště na minivolejbal1 

o Pro vybrané turnaje 6 x 12 m2, rozdělené sítí. 
o Hřiště je vyznačeno zřetelně lepící páskou, nebo jinak nalajnováno 

• Výška sítě:  
o 210 cm, postranní anténky (na obou vzniklých hřištích v rámci jednoho klasického 

volejbalového hřiště) 
• Míč:  

o Normální volejbalový míč (260-280g, 650-670 mm)  
• Trvání:  

o Na dva sety 2x7 minut (minuta přestávka)3  
o Závěrečný hvizd znamená oznámení uplynutí hracího času nikoliv ukončení rozehry. Ta 

musí být dohrána do konce. Pokud skončí utkání nerozhodným výsledkem, hraje se 
poslední rozhodující rozehra, v níž podává družstvo, které vyhrálo předcházející 
rozehru. 

o Varianta: na dva hrané sety do 15 bodů. Tato varianta nabízí motivaci po prvním 
prohraném prvním setu vyhrát druhý. 

• Střídání: 
o Jsou povolena pouze tři4 střídání (3 hráči: tři střídání), v jednom setu. 
o Nesmí být opakovaně střídán hráč na podání, tj. po „otočení“ družstva o jednu pozici 

nesmí být v tom okamžiku střídán hráč na podání hráčem, který před „otočením“ za 
družstvo naposledy podával (výjimkou je zranění podávajícího hráče).  

o Nemusí střídající hráč nazpět střídat stejného hráče, kterého vystřídal 
o Po odchodu ze hřiště smí stejný hráč střídat až po ukončení jedné rozehry 

• Průběh utkání: 
o Zahajovací postavení:  

§ Přijímající družstvo: dva vzadu, jeden vpředu 
§ Podávající družstvo: libovolné 
§ Hráči se točí podle volejbalových pravidel ve směru hodinových ručiček 

o Podání:  
§ Vrchní nebo spodní odbití jednoruč  
§ V počátečních stádiích umožnit odbití prsty ze 4,5 m (platí pouze pro první kolo 

turnaje, v dalších kolech se bude podávat ze základní čáry). Pro podání bude 
vyrobena nebo namalována křídou lajna o délce 1 metr a bude umístěna uvnitř 
hřiště 0,5 až 1 metr od pravé postranní čáry. 

§ Hráči se pravidelně a postupně točí na podání  
§ Při spodním podání není odbití „z ruky“ pokládáno za chybu 

                                                             
1 Některé školní tělocvičny nabízejí možnost využití dlouhé sítě, která volejbalové hřiště (potažmo celou tělocvičnu) 
rozdělí podélně. Vznikají tak tři hřiště o rozměrech 6 m (šířka) a cca 10-12 m (délka), rozdělená sítí. Lépe se tak využije 
prostor tělocvičny. V některých zemích se hraje 7x14m, ve čtveřici (tři přední, jeden zadní) doporučujeme vyzkoušet 
jako formu průpravné hry. 
 
2 Jedná se o turnaje v místech, která bez problému poskytují možnost postavit pět a více hřišť a týkají se spíše šesté 
třídy (pro soutěže AŠSK i sedmé třídy) 
 
3 Délku utkání lze upravit podle situace. Rovněž je možné nehrát na čas, nýbrž na dosažený počet bodů. Například 2 
sety do 15 bodů. Tato varianta je volejbalově specifičtější, ale komplikuje průběh turnaje z důvodu nestejného konce 
utkání na jednotlivých hřištích. 
 
4Čtvrté střídání je povoleno pouze v případě zranění. Pokud není v případě zranění hráče ve hřišti k dispozici žádný 
náhradník, může družstvo dohrát zápas ve dvou. 
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o Sled odbití v průběhu rozehry:  
§ Minimálně dvě (maximálně tři) odbití na jedné straně 
§ Používá se všech herních činností 
§ Blokování je povoleno (dotek míče blokem není posuzován jako první úder) 

o Způsoby odbití:  
§ Je dovoleno odbíjet kteroukoliv částí těla (kromě podání) 
§ Míč musí být odbit, nikoliv hozen nebo potažen (nečisté odbití je tolerováno) 

o Další pravidla: 
§ Dotek sítě a přešlap čáry pod sítí je posuzován podle oficiálních pravidel volejbalu  
§ Střídání probíhá mezi rozehrami s vědomím rozhodčího  
§ Oddechové časy (time out) nejsou povoleny  
§ Úmyslné zdržování hry je trestáno bodem a ztrátou podání (při utkání hrané na čas) 
§ Čas mezi dvěma sety 2 minuty 
§ Protože se hraje na dvou sousedních hřištích, které mají společnou jednu boční čáru 

s citem posuzovat cizí těleso ve hřišti tak, aby hra byla plynulá a na druhé straně, 
aby nedošlo k žádnému zranění 
 

Družstvo tvoří tři až šest hráčů z jednoho sportovního klubu. Na každý turnaj může být vytvořena nová 
samostatná soupiska pro všechna družstva. 
 
 

9. STARTUJÍ 
Startují hráči a hráčky narození od 1.1.1997 a mladší. Družstva mohou být sestavena buď pouze z hochů, 
pouze z dívek, nebo smíšeně. Soutěž není rozdělena ani na věkové kategorie ani na hochy a dívky.  
 
 

10. PODMÍNKY  ÚČASTI  A  POVINNOSTI  SPORTOVNÍCH KLUBŮ  A  DRUŽSTEV  
a) sportovní kluby 
Na každý turnaj připraví soupisku jednotlivých družstev. Na každý turnaj může být soupiska jiná. 
 
b) družstvo a hráči 
Každé družstvo tvoří tři až šest hráčů. Každý hráč zaplatí za účast v turnaji pořadateli 20 Kč. 
Musí mít sportovní oděv a sportovní obuv vhodnou pro tělocvičnu.  Na finálový turnaj musí mít hráči 
jednotný úbor, může být bez číslování. 
 
c) pořadatel regionálního turnaje 
Je povinen zajistit družstvům zdroj pitné vody. Dále umožní prostor na převlečení jednotlivých hráčů 
oddělené pro hochy a dívky.  Musí mít k dispozici sociální zařízení pro cca 80 osob. 
 
d) pořadatel finálového turnaje 
Musí splňovat všechny náležitosti pořadatele regionálního turnaje a sociální zařízení pro cca 200 osob. 
 
 

11. NÁLEŽITOSTI 
a) hráči 
Hráči hrají bez registračních průkazů a bez potřeby mít zaplacené licenční známky.  
 
b) družstva 
Družstvo hraje na soupisku. Na soupisce je uveden název sportovního klubu, jméno a příjmení trenéra, 
název družstva a jména a příjmení jednotlivých hráčů a rok jejich narození. Soupiska bude podepsána 
trenérem družstva. 
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c) trenéři 
Každý trenér, s kterým bude uzavřena dohoda o provedení práce (viz čl. 7), povede docházku na tréninky 
svých svěřenců. Tuto docházku zašle každý měsíc koordinátorovi projektu buď poštou, nebo e-mailem 
nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. Na řádné vedení docházky a její včasné odevzdání je vázána 
odměna trenérovi. Tato odměna je vázána též na účast alespoň 3 družstev na každém regionálním turnaji. 
V případě účasti menšího počtu družstev bude tato odměna krácena. Odměny budou vypláceny periodicky 
po každém regionálním a po finálovém turnaji při splnění podmínek uzavřené dohody. 
 
d) sportovní kluby 
Zašlou přihlášku, ve které musí být uvedeno bankovní spojení, na které případně půjde úhrada za 
pořadatelství, kontakt na trenéra družstva. 
 
 

12. SYSTÉM SOUTĚŽE 
Bude se hrát turnajovým způsobem. Budou uspořádána čtyři 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 24 družstvy. Soutěžní komise rozdělí družstva pro každé kolo do jednotlivých regionů.  
Rozdělení do skupin bude uveřejněno na internetových stránkách Středočeského KVS stc.cvf.cz a je třeba, 
aby sportovní kluby zde pravidelně sledovaly rozpis soutěže. 
Podle počtu družstev a hřišť, které jsou k dispozici, se pořadatel rozhodne, zda bude hrát na 2 x 7 minut, 
nebo se bude hrát do určitého počtu bodů v setu. Tím že se výsledky z jednotlivých turnajů nezapočítávají, 
není rozhodující herní systém na jednotlivých turnajích.  Doporučujeme začít hrát na dva hrané sety do 15 
bodů.  Set končí při dosažení 15 bodů, nemusí být rozdíl dvou bodů. 
V hodnotící zprávě z každého turnaje pošle organizátor systém soutěže a celkovou délku trvání. 
Doporučený počet družstev a systém turnaje je uveden v příloze č.1 
Výběr vhodného herního systému závisí na počtu přihlášených družstev a počtu minivolejbalových hřišť, 
které má pořadatel k dispozici a je zcela v jeho kompetenci, tak aby turnaj netrval déle než 6 hodin, což 
představuje 72 zápasů na 4 hřištích nebo 18 zápasů na jednom hřišti (20 minut na jedno utkání i 
s přestávkou pro nástup družstva k utkání). 
Systém finálového turnaje bude určen podle počtu přihlášených klubů a počtu hřišť, která budou 
k dispozici. 
 
 

13. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 
Bude se hrát každý turnaj jako jednotlivá soutěž. Výsledky z jednotlivých turnajů se nezapočítávají.   
Systém hodnocení jednotlivých zápasů bude následující: výhra 2 body, remíza 1 bod (1:1 na sety bez ohledu 
na stav bodů), prohra 0 bodů. Při celkovém hodnocení se bere v úvahu nejprve počet bodů, dále poměr 
míčů a nakonec vzájemný zápas. Při shodě ve všech kritériích rozhodne los kapitánů. 
Pokud by se hrála nějaká jednotlivá rozřazovací utkání, pak opět na 2 hrané sety do 15 bodů. Při 
nerozhodném výsledku 1:1 rozhodují míče, při rovnosti míčů se odehraje ve 2. setu rozhodující bod. 
 
 
 

14. POSTUPY 
Ve finálové skupině má nárok na zastoupení každý přihlášený sportovní klub. Počty postupujících družstev 
za každý klub do finálového turnaje budou určeny podle počtu přihlášených klubů a výsledků v regionálních 
turnajích. Záleží na trenérovi družstva, které hráče vybere a jak sestaví jednotlivá družstva. 
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15. SESTUPY 
Z této soutěže se nesestupuje. 
 
 

16. ROZHODČÍ 
Pořadatel zajistí rozhodčí dle vlastního uvážení. Neměli by rozhodovat hráči, účastnící se turnaje. 
Doporučujeme využít děti posledních ročníků základní školy nebo starší. Úhradu rozhodčích zajistí pořadatel 
z příspěvku na pořadatelství od řídícího soutěže ve výši dle vlastní dohody s rozhodčími. 
 
 

17. 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.  
 
 

18. VÝSLEDKY Z TURNAJŮ 
Pro potřeby internetové prezentace výsledků zašle pořadatel v elektronické podobě (WORD, EXCEL, 
obrázek (JPG, GIF), Acrobat Reader (PDF)) jak konečné pořadí družstev v turnaji, tak i výsledky všech utkání, 
a také pořadí družstev v jednotlivých skupinách. Spolu s výsledky zašle pořadatel i pořízené fotografie 
z turnaje, které budou sloužit k propagaci turnaje a celého projektu, a informaci o předaných cenách. 
Dále pro potřeby plánování systému dalších turnajů zašle pořadatel informace o délce trvání turnaje, o 
počtu družstev a o hracím systému ve skupinách, malém finále a finále. 
 
 

19. 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. U jednotlivých akcí budou 
prezentovány symboly Středočeského kraje (logo). 
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Příloha č. 1 – Doporučený systém turnajů v závislosti na počtu přihlášených družstev  
 Celkový 

počet 
Skupina 

počet 
skup. 

Skupina 
počet 

družstev 

Pokračování 
počet 
skupin 

Pokračování 
družstva 

Počet 
hřišť 

Družstva 24 4 6 2 4 4 

Utkání 72 60 60 12 12 4 

Trvání (hod) 6 hodin      

8 družstev sehraje 8 zápasů a 16 družstev sehraje 5 zápasů 

 Celkový 
počet 

Skupina 
počet 
skup. 

Skupina 
počet 

družstev 

Pokračování 
počet 
skupin 

Pokračování 
družstva 

Počet 
hřišť 

Družstva 20 4 5 4 4 4 

Utkání 64 40  24  4 

Trvání (hod) 5 hod 20 
min 

     

16 družstev sehraje 7 zápasů a 4 družstva 4 zápasy 

 Celkový 
počet 

Skupina 
počet 
skup. 

Skupina 
počet 

družstev 

Pokračování 
počet 
skupin 

Pokračování 
družstva 

Počet 
hřišť 

Družstva 16 4 4 4 4 4 

Utkání 48 24  24  4 

Trvání (hod) 4 hod       

všech 16 družstev sehraje 6 zápasů 

 Celkový 
počet 

Skupina 
počet 
skup. 

Skupina 
počet 

družstev 

Pokračování 
počet 
skupin 

Pokračování 
družstva 

počet 

Počet 
hřišť 

Družstva 18 3 6 6 3 4 

Utkání 64 45  18  4 

Trvání (hod) 5 hod 20 
min 

     

všech 18 družstev sehraje7 zápasů 


