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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 16. září 2020 

 
 
1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽE 
Tuto soutěž vyhlašuje a řídícím orgánem je předsednictvo 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, 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 – úterý 17.11.2020. (svátek) 
2. kolo – neděle 13.12.2020.  
3. kolo – neděle 21.3.2021. 
Finále se uskuteční v sobotu 8.5.2021.  
 
 
4. POŘADATEL REGIONÁLNÍHO TURNAJE 
Optimální je, aby pořadatel regionálního turnaje měl k dispozici alespoň čtyři minivolejbalová hřiště na 
jednu kategorii. Turnaj ale může být sehrán i v tělocvičně se dvěma minivolejalovými hřišti (s menším 
počtem družstev).  
Podle počtu přihlášených družstev bude určen počet pořadatelů jednotlivých kol. Rozdělení družstev do 
jednotlivých turnajů stanovuje soutěžní komise. 
Řídící orgán soutěže uhradí pořadateli za uspořádání regionálního turnaje v jedné kategorii částku 2000 Kč a 
k tomu za každé družstvo v modrém volejbale 150 Kč a v červeném a žlutém volejbale 100 Kč. Jedná se o 
počet družstev stanovených (na základě přihlášek) soutěžní komisí pro ten daný turnaj před jeho konáním 
bez ohledu na to, kolik účastníků se turnaje skutečně zúčastní. 
Uvedenou odměnu vyplatí řídící orgán soutěže na základě uzavřené smlouvy (a příslušné faktury) na účet 
pořadatele. 
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. 
Zúčastněná družstva žádný poplatek pořadateli nehradí. 
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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 uhradí pořadateli za uspořádání finálového turnaje v jedné kategorii částku 4000 Kč a 
k tomu za každé startující družstvo v modrém volejbale 150 Kč a v červeném a žlutém volejbale 100 Kč.  
Uvedenou odměnu vyplatí řídící orgán soutěže na základě uzavřené smlouvy (a příslušné faktury) na účet 
pořadatele. 
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.  
Zúčastněná družstva žádný poplatek pořadateli nehradí. 
 
 
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 ze Středočeského kraje, které jsou registrovány v ČVS. 
 
 
8.PŘIHLÁŠKY 
Do soutěže se oddíly přihlašují vyplněním příslušného formuláře nejpozději do 15.10.2020. Odkaz na 
formulář bude zveřejněn na internetových stránkách Středočeského KVS http://stc.cvf.cz/ v části 
minivolejbal a rovněž jej obdrží e-mailem zástupci jednotlivých oddílů.   
V přihlášce uvede každý oddíl identifikační údaje oddílu, kontakty na odpovědné osoby, kategorie, počet 
přihlášených družstev a další požadované údaje. Do uvedeného data uhradí oddíl odpovídající vklad do 
soutěže (viz 9. Úhrada nákladů). 
Každý oddíl je povinen za každá 4 přihlášená družstva (součet ve všech třech vypsaných kategoriích) 
uspořádat na vyzvání řídící komise jeden regionální turnaj v jedné kategorii. Oddíly uvedou v přihlášce 
termíny, kdy mohou turnaje uspořádat, v jakých kategoriích (modrý, červený, žlutý volejbal) a počet 
minivolejbalových hřišť, které mají k dispozici. V případě nedostatku pořadatelů může být oddílům, které 
uvedenou podmínku pořádání nesplní, počet jejich družstev omezen. 
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.  
Oddíly uhradí za každé družstvo současně s podáním přihlášky vklad do soutěže ve výši 450 Kč (modrý 
volejbal), resp. 300 Kč (červený a žlutý volejbal).  
Oddíl může v průběhu soutěže rozšířit počet přihlášených družstev v jednotlivých kategoriích. V takovém 
případě však je povinen tuto skutečnost nahlásit e-mailem koordinátorovi soutěže (a v kopii řídícímu 
orgánu soutěže) a doplatit za každé takové družstvo plnou částku 450 Kč (v modrém volejbale), resp. 300 Kč 
(v červeném a žlutém volejbale).  
Uvedené částky uhradí oddíly na účet č. 6410389001 / 5500, variabilní symbol 401 + sedmimístné 
identifikační číslo oddílu, do zprávy pro příjemce uveďte minivolejbal a název oddílu. 
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10. 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.  
 
11. STARTUJÍ 
V modrém volejbalu startují hráči a hráčky narození 1.7.2008 a mladší, v červeném volejbalu hráči a hráčky 
narození 1.7.2010 a mladší a ve žlutém volejbalu hráči a hráčky narození 1.7.2012 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.  
 
 
12. 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. 
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. 
 
 
13. NÁLEŽITOSTI 
 
a) hráči 
Všichni hráči a hráčky musí být zaregistrováni v ČVS a musí mít uhrazen licenční příspěvek pro soutěžní 
období 2020-2021. 
 
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. 
 
c) oddíly 
Zašlou vyplněnou přihlášku, ve které musí být uvedeny údaje týkající se oddílu, pořadatelství turnajů, 
odpovědné osoby oddílu i trenéra, a uhradí v příslušné výši vklad do soutěže. 
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14. 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 (v tělocvičné s dvěma minivolejbalovými hřišti do 12 družstev). Soutěžní komise 
rozdělí družstva pro každé kolo do jednotlivých regionů.  
Rozdělení do turnajů 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 začínala a končila 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. 
 
 
15. 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. 
 
 
16. ÚČAST VE FINÁLOVÉM TURNAJI 
Maximální počet družstev startujících ve finálovém turnaji v jednotlivých kategoriích bude stanoven 
soutěžní komisí na základě kapacitních možností pořadatele. Každý oddíl má právo startu jednoho družstva 
(pořadatel dvou družstev) v každé kategorii, ve které startoval v některém z regionálních turnajů. Případné 
doplnění družstev z jednotlivých oddílů do maximálního počtu proběhne na základě výsledků těchto 
družstev v regionálních kolech.  Záleží na trenérovi družstva, které hráče vybere a jak sestaví jednotlivá 
družstva. Podmínkou účasti každého hráče je, že se zúčastnil alespoň jednoho regionálního turnaje. 
 
 
17. 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. 
 
 
18. 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. 
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19. VÝSLEDKY Z TURNAJŮ 
Pro potřeby internetové prezentace výsledků zašle pořadatel v elektronické podobě (WORD, EXCEL) na 
e-mailové adresy uvedené v článku 1: 

a) konečné pořadí družstev v turnaji, 
b) soupisky všech zúčastněných oddílů a družstev. 

 
 
 
 
 
Rozpis byl schválen výborem Středočeského krajského volejbalového svazu dne 16.9.2020.  
 
 
 
 
 
        Lukáš Blažek v.r.        Jiří Sloup v.r. 
koordinátor minivolejbalu      předseda Středočeského KVS 


