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Hlášení výsledků 
 
      Pořadatel utkání je povinen zajistit nahlášení výsledků ihned po skončení utkání (ještě týž den – nahlášení 
výsledků další den již nebude možné !!!) pomocí SMS zprávy na telefonní číslo 724 234 234 ve tvaru : 
 SOUTĚŽ  ZÁPAS  VÝSLEDEK  MÍČE    (oddělené jednou mezerou). 
 
SOUTĚŽ je název soutěže ve tvaru : 
    STM1 -  pro krajský přebor 1. třídy mužů 
    STZ1 -  pro krajský přebor 1. třídy žen 
    STM2A -  pro krajský přebor 2. třídy mužů, skupina A 
    STM2B -  pro krajský přebor 2. třídy mužů, skupina B 
    STM2C -  pro krajský přebor 2. třídy mužů, skupina C 
    STZ2A -  pro krajský přebor 2. třídy žen, skupina A 
    STZ2B -  pro krajský přebor 2. třídy žen, skupina B 
    STZ2C -  pro krajský přebor 2. třídy žen, skupina C 
 
    STJRI -  pro krajský přebor juniorů  
    STJKY -  pro krajský přebor juniorek 
    STKTI -  pro krajský přebor kadetů 
    STKKY -  pro krajský přebor kadetek 
    STZCI -  pro krajský přebor žáků 
    STZKY -  pro krajský přebor starších žákyň 
    STZKYM -  pro krajský přebor mladších žákyň 
Název soutěže pro zimní část soutěže starších žákyň (dojde k rozdělení do výkonnostních skupin) bude upřesněn 
před jejich zahájením. 
 
 
ZÁPAS je pořadové číslo utkání dle rozlosování. 
 
VÝSLEDEK je poměr setů, kde vzájemně oddělené dvojtečkou jsou na prvním místě sety domácího družstva 
(v rozlosování uvedeného jako prvního) a na druhém místě družstva hostujícího. 
 
MÍČE je v závorce uvedený zkrácený zápis získaných míčů (viz příklady SMS hlášení).  
 
Na jednu SMS zprávu je možné nahlásit pouze jeden výsledek. 
 
 
Příklady SMS hlášení : 
STM1 19 3:1 (25,-17,21,22)   
     utkání krajského přeboru 1. třídy mužů Benešov – Benátky nad Jizerou C  
     odehrané s výsledkem 3:1 a výsledkem setů 27:25, 17:25, 25:21, 25:22. 
STZ2B 103 2:3 (-26,-24,16,19,-9) 
     utkání krajského přeboru 2. třídy žen skupiny B  Příbram B – Dobříš 
     odehrané s výsledkem 2:3 a výsledkem setů 26:28, 24:26, 25:16, 25:19, 9:15.  
STKKY 24 3:1 (25,-17,21,22) 
          Utkání krajského přeboru kadetek Rakovník – Dobřichovice 
          odehrané s výsledkem 3:1 a výsledkem setů 27:25, 17:25, 25:21, 25:22. 
STZKYM 34 1:2 (-26,21,-9) 
          Utkání krajského přeboru mladších žákyň Benátky nad Jizerou – Kralupy A   
          odehrané s výsledkem 1:2 a výsledkem setů 26:28, 25:21, 9:15. 
 
 
     Uvedený systém okamžitého hlášení pomocí SMS urychlí přístup družstev a veřejnosti k výsledkům a tabulkám 
soutěží krajského přeboru. Výsledky budou vzápětí po jeho nahlášení zveřejněny na internetových adresách  
stc.cvf.cz  a  www.cvf.cz .  
     Vedoucí družstev, kteří mají přístup do VIS (modul soutěže), mohou výsledek místo SMS zprávy zapsat přímo 
do VIS (rovněž v den konání utkání).    

http://www.cvf.cz

