Středočeský krajský volejbalový svaz
http://stc.cvf.cz

Výbor Středočeského krajského volejbalového svazu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------V Praze dne 29. března 2022

Rozpis

e-mail: stc-vol@seznam.cz

krajského přeboru v beach minivolejbalu
pro rok 2022
I. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í
1. Řízení soutěží

Rozpis
krajského přeboru

Krajský přebor vyhlašuje a řídícím orgánem je výbor Středočeského krajského
volejbalového svazu.
Krajský přebor řídí koordinátor beachvolejbalu:
Petr Šotola, TM: 602 363 235, e-mail: predseda@skvolejbalkolin.cz

2. Pořadatel
Pořadatel (ze Středočeského kraje) bude oznámen dodatečně.

v beach minivolejbalu
pro rok 2022

3. Kategorie
Krajský přebor se vypisuje pro tyto věkové kategorie: modrý minivolejbal (trojice), červený
minivolejbal (dvojice), žlutý minivolejbal (dvojice). Chlapci a dívky startují společně. Týmy
mohou být složeny pouze z chlapců, pouze z dívek, nebo mohou být smíšené.

4. Hrací termín
Neděle 22.5.2022.
Začátky turnaje bude určen podle počtu přihlášených týmů.

5. Účastníci soutěže
Účastni soutěže se mohou hráči a hráčky z volejbalových oddílů ze Středočeského kraje,
kteří jsou registrováni v ČVS a mají uhrazen členský příspěvek na soutěžní období 2021-2022.

Vydal výbor Středočeského krajského volejbalového svazu
pro vlastní potřebu

Praha, březen 2022

6. Úhrada nákladů
Všechny týmy startují na vlastní náklady a nebezpečí.
Oddíly uhradí za každý tým současně s podáním přihlášky vklad do soutěže ve výši 100 Kč.
Vklad do soutěže uhradí oddíl
a) na účet č. 3280447002 / 5500, variabilní symbol 401 + sedmimístné identifikační číslo
oddílu, do zprávy pro příjemce uveďte „beach minivolejbal“ a název oddílu.
nebo
b)
převodem ve VIS na účet č. 000020 (Středočeský KVS) a do popisu platby uveďte
„beach minivolejbal“ a název oddílu.
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7. Přihlášky

13. Vyhlášení výsledků, tituly a ceny

Do soutěže se účastníci přihlašují vyplněním příslušného formuláře do 30. 4. 2022.
Odkaz na formulář bude zveřejněn na internetových stránkách Středočeského KVS
http://stc.cvf.cz/ v části „beach minivolejbal“ a rovněž jej obdrží e-mailem zástupci jednotlivých
oddílů.

Vyhlášení výsledků proběhne na konci turnaje. Vítězné týmy všech kategorií získávají titul
„Přeborník Středočeského kraje“ a pohár, první 3 týmy medaile a diplomy.

II. T E C H N I C K Á U S T A N O V E N Í
Petr Šotola v.r.
koordinátor beychvolejbalu

8. Předpis

Jiří Sloup v.r.
předseda Středočeského KVS

Hraje se dle Pravidel pro beach minivolejbal v barvách.
Hrací míče: beachvolejbalové míče Gala Beach Smash.

9. Startují: žlutý minivolejbal
– hráči a hráčky narození 1. 7. 2013 a mladší
červený minivolejbal – hráči a hráčky narození 1. 7. 2011 a mladší
modrý minivolejbal – hráči a hráčky narození 1. 7. 2009 a mladší

10. Náležitosti jednotlivce a týmů
a) hráči
Všichni hráči a hráčky musí být zaregistrováni v ČVS a musí mít uhrazen členský příspěvek
ČVS pro soutěžní období 2021-2022.
b) týmy, soupisky
Do VIS budou vloženy soutěže:
Krajský přebor v beach minivolejbale - modrý,
Krajský přebor v beach minivolejbale - červený,
Krajský přebor v beach minivolejbale – žlutý
a pro přihlášené oddíly připraveny soupisky.
Oddíly vloží do svých soupisek hráče a hráčky, kteří budou v jednotlivých kategoriích startovat.
Před turnajem KP v beach minivolejbalu si soupisku vytisknou a označí u hráčů, zda startují za
tým "A", "B", "C" atd. Takto upravenou soupisku předají pořadateli turnaje.
Soupisky je možné doplňovat až do termínu KP v beach minivolejbalu.

11. Systém soutěže
Ve všech kategoriích bude stanoven podle počtu přihlášených týmů.

12. Hlášení výsledků
Pořadatel zašle koordinátorovi beachvolejbalu e-mailem do 3 dnů
a) konečné pořadí týmů v každé kategorii,
b) soupisky všech zúčastněných oddílů s vyznačením rozdělení hráčů do jednotlivých
týmů.
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