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 beachvolejbalu
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 beachvolejbalu
pro rok 2022

3. Kategorie
Krajský přebor se vypisuje pro tyto věkové kategorie: muži, ženy, junioři, juniorky, kadeti,
kadetky, žáci, žákyně.

4. Hrací termíny a začátky turnajů
žáci, žákyně – 29.5.2022
kadeti, kadetky – 4.6.2022
junioři, juniorky – 5.6.2022
muži, ženy - 12.6.2022
Začátky turnajů budou určeny podle počtu přihlášených týmů

5. Účastníci soutěže

Vydal výbor Středočeského krajského volejbalového svazu

Účastnit 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.
Hráči v týmu mohou být z různých oddílů, ale startují pod hlavičkou jednoho z těchto oddílů.

pro vlastní potřebu
6. Úhrada nákladů

Praha, březen 2022

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 za každý tým samostatně převodem ve VIS na účet č. 000020
(Středočeský KVS) a do popisu platby uveďte „KP v beachvolejbalu“, kategorii a název týmu
(uvedený v přihlášce).
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7. Přihlášky

12. Rozhodčí, hlavní rozhodčí

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 beachvolejbal a rovněž jej obdrží e-mailem zástupci jednotlivých oddílů.

Rozhodčí zajistí ve spolupráci s pořadatelem koordinátor beachvolejbalu.
Jeden z delegovaných rozhodčích je určen jako hlavní rozhodčí.
Hlavní rozhodčí kontroluje regulérnost a připravenost jednotlivých hracích ploch a na
případné nedostatky upozorní pořadatel turnaje. Řeší veškeré protesty hráčů v průběhu
turnaje. Je oprávněn vyloučit hráče pro zvlášť hrubé nebo agresivní chování, případně za
opakované neoprávněné a nepodložené námitky a protesty v průběhu celého turnaje.
Odměny a další náležitosti rozhodčím vyplácí pořadatel z odměny za pořadatelství
poskytnuté Středočeským KVS.

II. T E C H N I C K Á U S T A N O V E N Í
8. Předpis

13. Námitky
Hraje se dle aktuálních Pravidel beachvolejbalu.
Hrací míče: beachvolejbalové míče značky Gala, model „Smash Pro“ a „Smash Plus 6“.
Výška sítě:
kadeti, junioři, muži - 243 cm,
starší žáci, starší žákyně, kadetky, juniorky, ženy - 224 cm.

9. Startují: žáci
kadeti
junioři
muži
žákyně
kadetky
juniorky
ženy

– hráči narození 1. 1. 2007 a mladší
– hráči narození 1. 1. 2004 a mladší
– hráči narození 1. 1. 2001 a mladší
– hráči bez věkového omezení
– hráčky narozené 1. 1. 2007 a mladší
– hráčky narozené 1. 1. 2004 a mladší
– hráčky narozené 1. 1. 2001 a mladší
– hráčky bez věkového omezení

Námitky proti průběhu celého turnaje se zasílají koordinátorovi beachvolejbalu nejpozději
první pracovní den po turnaji.

14. Zápisy o utkání, hlášení výsledků
O každém utkání se vede jednoduchý zápis o utkání. V zápise musí být uveden název a
složení týmu, vítěz utkání, výsledek jednotlivých setů, případně nevhodné chování některého
z hráčů. Zápis podepisují po skončení utkání kapitáni obou týmů a rozhodčí.
Pořadatel zašle koordinátorovi beachvolejbalu do 2 dnů
a) konečné pořadí týmů v turnaji,
b) výsledky všech utkání,
c) pořadí týmů v jednotlivých skupinách
d) soupisky všech zúčastněných týmů.
Zápisy o utkání uschová pořadatel po dobu 14 dnů. Na případné vyžádání je zašle
koordinátorovi beachvolejbalu.

10. Náležitosti jednotlivce a týmů
15. Vyhlášení výsledků, tituly a ceny
a) Hráči a hráčky startují na platný průkaz člena ČVS (viz čl. 6 SŘV). Místo vytištěných
průkazů je možné předložit jejich náhled na elektronickém zařízení. V tomto případě se
však musí jednat o online zobrazení přímo z VIS.
b) Hráči a hráčky musí mít zaplacen členský příspěvek (dále ČP) ve výši dle směrnice
č. 10/2011 Členské příspěvky v ČVS:
dospělí nad 18 let
200,- Kč
mládež do dovršení věku 18 let
100,- Kč
Výše ČP se řídí datem podání žádosti o platbu ČP vůči věku (datu narození hráče).
Bez uhrazeného ČP nebude hráč připuštěn ke hře.
c) Týmy mládeže, ve kterých není hráč starší 18 let, musí vést trenér nebo funkcionář starší
18 let. Tato osoba musí být členem ČVS a musí mít uhrazen ČP na soutěžní období
2021-2022.

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

Petr Šotola v.r.
koordinátor beychvolejbalu

Jiří Sloup v.r.
předseda Středočeského KVS

11. Systém soutěže
Ve všech kategoriích bude stanoven v rozlosování podle počtu přihlášených týmů.
-3-2-

