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R o z p i s 
krajského přeboru mládeže ve volejbale 

pro soutěžní období 2022 - 2023 
 
 

I.   V Š E O B E C N Á   U S T A N O V E N Í  
 
1. Řízení soutěží   
  
     Krajský přebor vyhlašuje a řídícím orgánem je výbor Středočeského krajského 
volejbalového svazu. 
     Krajský přebor řídí sportovně technická komise Středočeského krajského volejbalového 
svazu (dále jen "STK"). 
     Zasílání zápisů o utkání se řídí čl. 17 tohoto Rozpisu, ostatní korespondenci zasílejte na 
adresu vedoucí mládežnických soutěží. K e-mailové komunikaci používejte rovněž e-mailovou 
adresu:    stc-vol@seznam.cz  .  
     Vedoucí soutěží "Krajského přeboru mládeže 2022 - 2023" je: 
paní  Pavlína  Zoulová, TM: 737 797200,   e-mail: pavlina.zoulova@quo.eu 
 
 
2. Pořadatel   
 
    Pořadatelem utkání je vždy družstvo, které je uvedené na prvním místě v pořadu utkání 
podle rozlosování nebo např. v případě turnajů přímo v rozlosování.   
 
 
3. Kategorie   
 
     Krajský přebor se vypisuje pro tyto věkové kategorie: U14, U16, U18, U20, U22, a to 
v kategorii chlapců a dívek. (Označení písmenem „U“ dle anglického „Under age“). 
     V kategorii U14 chlapců se navíc pořádá soutěž „čtyřek“ dle upravených pravidel.   
 
 
4. Hrací termíny a začátky utkání   
 
    Podzimní část:   
Soboty a neděle od 3. 9. do 2. 10. 2022. 
Hrací dny budou určeny tak, aby ve stejný den nehrály dvě sousední věkové kategorie. 
 
    Zimní část 
Neděle (výjimečně sobota při nedostatku termínů), říjen až začátek dubna. 
V rozlosování bude respektováno, aby sousední věkové kategorie nehrály ve stejném termínu, 
pokud startují v těchto kategoriích družstva stejného oddílu. 
 
    Jarní část 
Duben a květen.  
 
Ne všechny věkové kategorie mládeže budou hrát ve všech částech.  
Přesné termíny budou určeny v rozlosování podle počtu přihlášených družstev. 
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     Všechna utkání a turnaje krajského přeboru mládeže začínají v 10:00 hod., pokud se 
zúčastněná družstva nedohodnou jinak.  
 
     Povinností družstev je rezervovat si všechny uvedené termíny výhradně pro mistrovské 
soutěže a nenarušovat jejich průběh vlastními akcemi!!!  
 
    Veškeré požadavky na změnu termínu utkání nebo turnaje se zadávají do VIS přes 
modul Podatelna. Změny vyžadující souhlas některého z družstev, musí odsouhlasit ve VIS 
oprávněná osoba příslušného družstva. Změny vyžadující souhlas STK musí ve VIS 
odsouhlasit vedoucí soutěže (případně jeho pověřený zástupce). 
  
    U turnajů může pořadatel změnit začátek turnaje bez souhlasu ostatních účastníků a STK 
v časovém rozpětí 9 – 10 hodin. Tuto změnu však musí pořadatel zadat elektronicky do VIS 
nejpozději 10 dnů předem, jinak je vyžadován souhlas všech zúčastněných družstev. 
 
    Veškeré změny začátku utkání nebo turnaje beze změny termínu (data) jsou bez poplatku. 
 
    Změna termínu utkání nebo turnaje vyžaduje souhlas všech zúčastněných družstev a úhradu 
poplatku ve výši 200 Kč. Bez těchto náležitostí STK změnu neschválí. 
    Veškeré změny termínu utkání nebo turnaje dohodnuté a odsouhlasené ve VIS nejméně 
5 dnů před zahájením soutěže, tj. před úředním termínem 1. kola příslušné soutěže jsou bez 
poplatku.  
 
    Změna termínu turnaje nebo utkání nebude povolena na termín po skončení soutěže. 
 
   Neoprávněné svévolné změny budou trestány pořádkovou pokutou ve výši dle čl. 9 tohoto 
rozpisu. 
     
  Veškeré změny dohodnuté méně než 5 dnů před řádným termínem utkání nebo turnaje, resp. 
před novým termínem při předehrávce je pořadatel povinen oznámit rozhodčím.  
 
 
5. Místa utkání   
 
     Všechna utkání podzimní a jarní části se hrají na venkovních hřištích zúčastněných 
družstev, utkání zimní části se hrají v tělocvičnách a halách. Seznam a adresy hřišť a 
tělocvičen (hal) budou uvedeny v příloze rozpisu „Adresář organizačních pracovníků a hřišť 
družstev mládeže pro soutěžní období 2022 - 2023", případně v příloze rozlosování zimní části 
soutěže. 
     Pro utkání podzimní a jarní části platí: 
     Má-li pořadatel k dispozici tělocvičnu nebo halu, je hostující družstvo povinno v ní sehrát 
utkání za předpokladu, že delegovaný nebo náhradní rozhodčí zjistí, že venkovní hřiště je ke 
hře nezpůsobilé. Posouzení regulérnosti tělocvičny nebo haly náleží pouze rozhodčímu utkání. 
     Pokud je venkovní hřiště nezpůsobilé ke hře a pořadatel nemá k dispozici halu ani 
tělocvičnu, postupuje se dle čl. 17, odst. 3 a čl. 18, odst. 3 Soutěžního řádu volejbalu (směrnice 
ČVS č. 04/2011). Náklady, které vzniknou změnou termínu, nese pořadatel. Hostující družstvo 
může požadovat na pořadateli úhradu nákladů v prokázané výši. Nárok družstva musí být 
předán STK písemně do 15 dnů od uskutečnění utkání, jinak nárok na zaplacení nákladů 
zaniká.  
 
        Výška sítě: 
U14 chlapci – 215 cm,   U16 chlapci - 230 cm,   U18, U20, U22 chlapci - 243 cm,  
U14 dívky - 215 cm,   U16 dívky - 220 cm,   U18, U20, U22 dívky - 224 cm. 
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6. Účastníci soutěže 
 
     Družstva budou uvedena v příloze rozpisu „Adresář organizačních pracovníků a hřišť 
družstev krajského přeboru mládeže pro soutěžní období 2022 - 2023". 
 
 
7. Úhrada nákladů 
     
  a) Všechna družstva startují na vlastní náklady a nebezpečí. 
  b) Oddíly nebo kluby uhradí za každé družstvo současně s podáním přihlášky licenční   
poplatek družstva (LPD) ve výši: 300,- Kč (U18, U20, U22), 200,- Kč (U14, U16).  
Přihlášky do soutěží se podávají elektronicky přes VIS včetně úhrady LPD do 12. 6. 2022.  
Viz „Postup pro podání přihlášky do KP 2022-2023“.  
 
 
II.  T E C H N I C K Á   U S T A N O V E N Í   
 
8. Předpis   
 
     Hraje se podle platných sportovně-technických dokumentů - čl. 3 Soutěžního řádu volejbalu 
(dále jen "SŘV").   
     Hraje se regulérním jedním míčem pořadatele, zn. Gala nebo Molten, barevným bez 
podavačů.  
     Číslování dresů je povoleno od č. 1 do č. 99.   
 
 
9. Startují:   U14 - hráči a hráčky narození 1. 1. 2010 a mladší   
                   U16 - hráči a hráčky narození 1. 1. 2008 a mladší   
                   U18 - hráči a hráčky narození 1. 1. 2006 a mladší   
                   U20 - hráči a hráčky narození 1. 1. 2004 a mladší   
                   U22 - hráči a hráčky narození 1. 1. 2002 a mladší   
 
 
10. Náležitosti jednotlivce a družstva 
 
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.  
      Při nepředložení průkazu člena ČVS rozhodčímu ke kontrole se postupuje dle čl. 6 SŘV. 
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   300,- Kč 
           mládež do dovršení věku 18 let  200,- Kč 
      Výše ČP se řídí datem podání žádosti o platbu ČP vůči věku (datu narození hráče). 
c)  Trenéři a funkcionáři uvedení v zápise o utkání předkládají platný průkaz člena ČVS. 
d)  Trenéři a funkcionáři uvedení v zápise o utkání musí mít zaplacen ČP ve výši dle směrnice  
      č. 10/2011 Členské příspěvky v ČVS (viz odst. b tohoto článku). 
e)  ČP se hradí výhradně přes VIS přes modul Podatelna. Každý účastník ať už je hráč, trenér,  
      funkcionář nebo rozhodčí uhradí ČP pouze jednou.    
f)   Všechna družstva mají povinnost vyhotovit soupisku podle čl. 7 SŘV (hráči, trenéři,   
      funkcionáři). Soupisku si oddíly vyhotovují z VIS samy elektronicky. Na soupisku mohou    
      být zaznamenáni pouze hráči(ky), trenéři a funkcionáři, kteří mají zaplacen ČP a u kterých  
      bude o tom uveden záznam do VIS.  
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      Soupisku předkládají družstva před utkáním rozhodčím ke kontrole. Místo vytištěné   
      papírové soupisky je možné předložit náhled soupisky na elektronickém zařízené.  
      V tomto případě se však musí jednat o online zobrazení přímo z VIS. 
      Doplňování soupisek je možné do 31. ledna 2023 bez omezení. Po tomto datu již není  
      možné doplňovat hráče(ky) na hostování! 
      Omezení pro kvalifikace o postup do republikových soutěží: 
      Dle „Zásad rozpisu mistrovských soutěž ČVS 2022-2023“ mohou v kvalifikaci o postup do  
      republikových soutěží startovat pouze hráči a hráčky doplnění na soupisku do 31. 1. 2023. 
      Start „H“ hráčů a hráček je povolen jen za předpokladu, že hráč nebo hráčka za hostující  
      družstvo startovali v dané soutěži krajského přeboru nejméně v 50 % utkání (start v utkání  
      viz čl. 5, odst. 1 SŘV).   
.     Omezení pro Mistrovství ČR U16: 
      Dle „Zásad Mistrovství ČR U16 2023“ mohou na mistrovství ČR U16 startovat pouze hráči, 
      resp. hráčky doplnění na soupisku do 31. 1. 2023. 
      Soupisky pro U14 chlapců – soutěž čtyřek: 
      Pokud oddíl přihlásí do soutěže více družstev (A, B, C atd.), uvede před zahájením  
      soutěže pro každé družstvo 4 hráče, kteří nemohou v této soutěži za jiné družstvo oddílu  
      startovat. Zbývající hráči jsou náhradníky a mohou v každém kole (turnaji) nastoupit za jiné  
      družstvo oddílu (v jednom kole pouze za 1 družstvo). Postup tvorby soupisek bude   
      upřesněn dodatečně. 
 g)  Každé družstvo mládeže, ve kterém není hráč starší 18 let, musí vést osoba starší 18 let,  
      která je uvedena na soupisce družstva jako funkcionář, jinak nemůže družstvo k utkání   
      nastoupit (viz čl. 14 SŘV).  
 
 
11. Podmínky účasti a postihy   
 
     Přihlášením se do krajského přeboru přijímají družstva podmínky soutěže, jak jsou uvedeny 
v bodech tohoto rozpisu a v SŘV, a tím se i zavazují plnit povinnosti družstva.   
     Vůči družstvu, které nebude plnit povinnosti, budou uplatněny sankce či postihy podle tohoto 
rozpisu, SŘV a směrnic ČVS.   
     Každé družstvo mládeže musí mít kvalifikovaného trenéra. Za nesplnění této podmínky 
bude družstvo potrestáno pokutou 300,- Kč.  
 
     Oddíly, jednoty, kluby apod., jejichž družstva se do soutěže přihlásí a soutěž z jakýchkoliv 
důvodů nedokončí, budou pokutovány částkou 1000,- Kč. Pokud se družstvo nedostaví 
k utkání podle rozlosování, bude zápas kontumován ve prospěch soupeře, družstvo bude 
pokutováno částkou 100,- Kč a družstvu bude uložena náhrada škody v prokázané výši, která 
vznikla soupeři.  
     Při kontumaci tří utkání se postupuje dle SŘV, čl. 27, odst. 8. Při vyloučení družstva ze 
soutěže zaplatí oddíl pokutu ve výši 1000,- Kč. U turnajů se čtyřmi nebo více účastníky lze 
mimořádně omluvit neúčast na jednom turnaji bez předání záležitosti k řešení disciplinární 
komisi. Družstvo se trestá hracími důsledky. Vážný důvod neúčasti musí však družstvo zaslat 
vedoucímu soutěže nejpozději první pracovní den po turnaji. 
 
     Neoprávněné svévolné změny termínu nebo začátku utkání budou trestány pořádkovou 
pokutou ve výši 400 Kč. 
 
     Družstva nastupují k utkáním v jednotném oblečení ve smyslu pravidel volejbalu (tričko, 
trenýrky). Pokud tomu tak nebude, rozhodčí nepřipustí hráče (hráčku) ke hře. 
 
   Pořadatel utkání nebo turnaje je povinen (kromě povinností uvedených v SŘV, čl. 15, odst. 2) 
mít k dispozici v místě utkání sociální zařízení – WC, vodu na umytí. Neplnění této povinnosti 
bude trestáno pořádkovou pokutou ve výši 1000,- Kč. 
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   Za ostatní přestupky bude uložena pořádková pokuta ve výši 100,- Kč. 
 
     Veškeré pokuty se ukládají a hradí přes VIS – viz moduly Podatelna a Banka. 
 
     Oddíly, kluby apod. musí zabezpečit lékařskou kontrolu všech hráčů(ek) a vést o tom 
záznamy dle čl. 12 SŘV. 
     Pořadatel je povinen zajistit zapisovatele utkání, v případě turnajů pro všechna utkání 
turnaje. 
     Pořadatel je povinen mít k dispozici Rozpis soutěže a na vyžádání jej předložit 
rozhodčím(u). 
  
      Každé družstvo musí mít zřízenu e-mailovou adresu, na kterou bude zasílána běžná 
korespondence.  
 
 
12. Systém soutěže 
 
     Ve všech kategoriích bude stanoven v rozlosování podle počtu přihlášených družstev.  
 
 
13. Hodnocení výsledků   
 
     Provádí se podle čl. 28 SŘV.  
 
 
14. Postupy   
 
     Krajští přeborníci v kategorii U22 chlapců postupují do kvalifikace o postup do 1.ligy U 22 
chlapců, v kategorii U 20 chlapců do kvalifikace o postup do Extraligy U20 chlapců, v kategorii 
U 18 chlapců do kvalifikace o postup do Extraligy U18 chlapců, v kategorii U22 dívek do 
kvalifikace o postup do 2. ligy U22 dívek, v kategorii U20 dívek do kvalifikace o postup do 
2. ligy U20 dívek, v kategorii U18 dívek do kvalifikace o postup do 2. ligy U18 dívek. 
     Družstva, která se umístí na prvních dvou místech krajského přeboru U16 chlapců, 
postupují do 1. části Mistrovství ČR U16 chlapců a družstva, která se umístí na prvních dvou 
místech krajského přeboru U16 dívek, postupují do 1. části Mistrovství ČR U16 dívek. 
 
 
15. Rozhodčí   
 
     Delegaci a předelegaci rozhodčích provádí komise rozhodčích (KR) Středočeského 
krajského volejbalového svazu.   
     Delegovaní rozhodčí budou uvedeni v rozlosování. Listina - adresář rozhodčích bude 
v příloze rozpisu. Delegovaný rozhodčí musí mít zaplacen členský příspěvek ve výši 300,- Kč. 
     Pokud se k utkání nedostaví delegovaný rozhodčí, postupuje se podle čl. 22 SŘV.   
     Odměny rozhodčím:  
     Za jedno utkání hrané na 3 vítězné sety náleží rozhodčímu odměna ve výši 300,- Kč a za 
jedno utkání hrané na 2 vítězné sety odměna ve výši 200 Kč. 
     Dále rozhodčímu náleží náhrada cestovních výdajů ve výši 4,70 - Kč/km dle tabulky 
vzdáleností, která bude přiložena k rozlosování (v místě bydliště 65,- Kč), a stravné ve výši  
a) 99,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 
b) 151,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 
c) 237,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 
V místě bydliště rozhodčímu stravné nenáleží. 
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   V případě nesehrání utkání při „polském systému“ náleží odměna rozhodčímu v plné výši, při 
turnajovém systému náleží rozhodčímu odměna pouze za odřízená utkání.   
 
    Pověřeným zástupcem KR pro delegace a předelegace rozhodčích je: 
pan Jiří Ibl, tel. 725 037592, e-mail j.ibl@seznam.cz. 
 
     Středočeský KVS bude zvýšené náklady na rozhodčí kompenzovat pořadatelům takto: 
KVS uhradí pořadateli za každé utkání hrané na 3 vítězné sety 100 Kč a za každé utkání hrané 
na 2 vítězné sety 50 Kč, a to na základě faktury vystavené pořadatelem ve dvou termínech – 
na konci kalendářního roku v 2. polovině prosince 2022 za utkání a turnaje hrané v období od 
1.9. do 18.12.2022 a po skončení mistrovských soutěží mládeže v květnu 2023 za utkání hrané 
v období od 1.1. do 14.5.2023. 
 
 
 
16. Námitky a odvolání   
 
     STK je prvou instancí v námitkovém řízení. Předsednictvo Středočeského krajského 
volejbalového svazu je odvolacím orgánem. 
     Podání námitek a odvolání se řídí podle čl. 29, 30, 31 a 32 SŘV. Námitky se zasílají na 
adresu vedoucí mládežnických soutěží, odvolání na adresu sekretáře (paní Jarmila Sluková, 
Veronské nám. 380, 109 00 Praha 15).  
     Obojí se zasílá doporučeně s kopií dokladu o zaplacení poplatku za podání námitek nebo za 
odvolání. Výše poplatku dle přílohy č. 1  SŘV. 
 
 
 
17. Zápisy o utkání, hlášení výsledků 
 
     O každém utkání se podle čl. 21 SŘV pořizuje zápis na předepsaném tiskopisu. Pořadatel je 
povinen uložit do VIS naskenovanou kopii zápisu nejpozději první pracovní den po konání 
utkání. Pozdní uložení zápisů do VIS bude STK pokutovat částkou 100,- Kč. Nebude-li zápis 
uložen do VIS ani po urgenci, kontumuje se utkání ve prospěch soupeře. 
     Pořadatel je povinen si ověřit čitelnost uloženého zápisu ve VIS a zachovat originál zápisů o 
utkání do termínu 14 dní po konci soutěže pro případné řešení sporů nebo disciplinární řízení a 
na vyžádání jej zaslat STK. 
    Postup při ukládání zápisů do VIS a další podrobnosti budou uvedeny v příloze k rozlosování 
soutěží. 
     Do zápisu o utkání se uvádí celé jméno hráče nebo hráčky (příjmení a jméno) a číslo jeho či 
jejího dresu. 
 
     Pořadatel utkání nebo turnaje je povinen zajistit nahlášení výsledků pomocí SMS nebo 
zapsat do VIS ihned po skončení utkání nebo turnaje (ještě týž den). Způsob nahlášení a 
telefonní číslo bude uvedeno v příloze k rozlosování soutěží. Nezajištění včasného nahlášení 
výsledku utkání bude pokutováno částkou 100,- Kč. 
 
    Výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách Středočeského krajského 
volejbalového svazu. Podrobnosti budou uvedeny rovněž v příloze k rozlosování soutěží. 
 
Upozornění: V případě, že budou v některých soutěžích krajského přeboru zavedeny 
elektronické zápisy, stanoví STK odlišnosti z toho vyplývající týkající se zejména zápisu a jeho 
vedení a předkládání průkazů a soupisek rozhodčím ke kontrole.  
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18. Tituly a ceny   

     Vítězná družstva všech kategorií získávají titul „Přeborník Středočeského kraje“, pohár, 
diplom a medaile.  
    Krajští přeborníci v mládežnických soutěžích obdrží odměnu ve výši 4000 Kč, z toho je 
výplata 2000 Kč vázána na účast družstva v celostátních kvalifikacích o postup do vyšší 
soutěže nebo v případě žákovských kategorií na účast v Mistrovství ČR. Družstvo umístěné 
v mládežnických soutěžích na 2. místě obdrží odměnu ve výši 1000 Kč. 
    Uvedené finanční odměny se netýkají krajského přeboru kategorie U14. 
 
 
 
19. Přeborníci Středočeského kraje 2022 - 2023  
 
        mladší žáci - čtyřky – VK Odolena Voda 
        mladší žáci  -  SK Volejbal Kolín 
        mladší žákyně  -  Volleyball Nymburk 
        starší žáci  -  Kladno volejbal cz 
        starší žákyně  -  TJ Kralupy 
        kadeti  -  Volleyball Nymburk 
        kadetky  - Volleyball Nymburk 
        junioři  -  TJ Sokol Řevnice 
        juniorky  -  Tj EMĚ Mělník 
 
 
 
   Rozpis byl schválen výborem Středočeského krajského volejbalového svazu dne 11. 5. 2022.  
 
 
 
 
 
 

Jarmila Sluková v.r.                                                     RNDr. Jiří Sloup v.r.    
      sekretář Středočeského KVS   předseda Středočeského KVS                   
                                                                                                            a předseda STK  
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