
Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS 
pořádá 

Středočeský festival minivolejbalu 2023 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Rozpis Středočeského festivalu minivolejbalu 2023 
Termín: Sobota 28.1. a neděle 29.1.2023 
 
Místo:  Neratovice, sportovní hala TJ, Kpt. Jaroše 233. Hraje se na 8 minivolejbalových hřištích.  
 
Zahájení: Zelený, modrý dívky a modrý minivolejbal chlapci: 

Prezence  28.1.2023 od 7:45 do 8:15 hodin. Zahájení 1. utkání v 8:30 hodin. 
  Červený minivolejbal: 

Prezence 28.1.2023 od 13:15 do 13:45 hodin (bude upřesněno dle počtu družstev). 
Předpokládané zahájení 1. utkání v 14:00 hodin. 

  Žlutý a oranžový minivolejbal: 
Prezence 29.1.2023 od 7:45 do 8:15 hodin. Zahájení 1. utkání v 8:30 hodin.  

 
Systém: Podle počtu přihlášených družstev. 
 
Startovné: 50 Kč za družstvo. 
 
Předpis: Hraje se dle pravidel minivolejbalu pro „Středočeský festival minivolejbalu 2023“. 
 
Kategorie a věkové omezení: 
  modrý minivolejbal chlapci (trojice) –  hráči nar. 1.7.2010 a mladší, 
  modrý minivolejbal dívky (trojice) –  hráčky nar. 1.7.2010 a mladší, 
  zelený minivolejbal (trojice) –  hráči a hráčky nar. 1.7.2011 a mladší, 
  červený minivolejbal (dvojice) –  hráči a hráčky nar. 1.7.2012 a mladší, 
  oranžový minivolejbal (dvojice) –  hráči a hráčky nar. 1.7.2013 a mladší, 
  žlutý minivolejbal (dvojice) –  hráči a hráčky nar. 1.7.2014 a mladší. 
 
Účastníci: Družstva volejbalových oddílů a klubů Středočeského kraje.  

Hráči a hráčky musí být registrováni v Českém volejbalovém svazu a musí mít 
uhrazen členský příspěvek ČVS na soutěžní období 2022-2023. 
Oddíly (kluby) předávají pořadateli při prezenci soupisku svých družstev vytištěnou 
z VIS s vyznačením, kteří hráči a hráčky startují za družstvo „A“, „B“, „C“ atd. 

  Omezení: Hráči a hráčky mohou startovat pouze v jedné kategorii!!!! 
 
Počet družstev: zelený, modrý dívky a modrý minivolejbal chlapci – celkem 60 družstev, 

 červený minivolejbal – 40 družstev, 
 žlutý a oranžový minivolejbal – celkem 60 družstev. 

Při překročení uvedeného počtu družstev či celkové kapacity může být počet přijatých 
družstev za jednotlivé kluby (oddíly) omezen.  

 
Ceny:  Družstva, která se umístí na předních místech, obdrží ceny. 
 
Přihlášky: Do soutěže se oddíly přihlašují nejpozději do 16.1.2023 vyplněním příslušného 

formuláře. Odkaz na formulář:  http://stc.cvf.cz/2223/minivolejbal/festival/prihlaska . 
 
Upozornění: V závislosti na epidemické situaci může být počet účastníků významně omezen, 

případně i konání festivalu zrušeno. 
. 
 
Přílohy: Pravidla minivolejbalu pro „Středočeský festival minivolejbalu 2023“. 
 
 
 
      Petr Šotola v.r.                                                                                                            Jiří Sloup v.r. 
koordinátor minivolejbalu                                                                                            předseda KVS 

http://stc.cvf.cz/2223/minivolejbal/festival/prihlaska

