Vytvoření, doplňování a opravy soupisek v systému VIS
pro soutěžní období 2022-2023
Návod pro družstva startující ve středočeském krajském přeboru
1.
2.
3.
4.

Přihlaste se do VIS, modul soupisky, vyberte soupisku
Přidejte hráče na soupisku
Přidejte trenéry a další funkcionáře na soupisku
Vytiskněte soupisku

Ad 1) Přihlášení do VIS, výběr soupisky

Po přihlášení do VIS zvolte modul „Soupisky“.
V části „Moje soupisky“ se zobrazí soupisky, ke kterým máte přiděleno oprávnění.
Vyberte příslušnou soupisku a klikněte na „Upravit“.

Ad 2) Přidání hráčů na soupisku

V části „Přidat hráče na soupisku“ se zobrazí dostupní hráči.
Označte hráče pro přidání na soupisku.
Přidejte označené hráče na soupisku kliknutím na „Přidat“.

Ad 3) Přidání trenérů a funkcionářů na soupisku

V části „Přidat funkcionáře na soupisku“ zadejte jméno trenéra (funkcionáře), stačí zadat i část jména
(křestní jméno, příjmení).
Zobrazí se seznam osob odpovídající zadaným údajům. Kliknutím na požadovanou osobu provedete
výběr a tím i její přidání na soupisku.
V případě, že chcete odebrat funkcionáře ze soupisky, stačí kliknout na ikonku koše u jména tohoto
funkcionáře.
Pokud požadovanou osobu ve VIS nenajdete, je možné, že není registrovaná ve VIS ani jako hráč a ani
jako trenér, rozhodčí či funkcionář.
Po úpravě soupisky klikněte na „Zpět“

Ad 4) Tisk soupisky

Soupisku vytisknete kliknutím na ikonku tiskárny vpravo nahoře.
Na soupisce musí být uvedeno alespoň 6 hráčů bez označení „S“, „P“ nebo “H“, jinak je soupiska
neplatná.

Soupisky pro mladší žáky – 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.
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Omezení

Na soupisku nelze přidat hráče, kteří nemají platný průkaz člena ČVS (registrační průkaz) a nemají
uhrazen členský příspěvek pro dané soutěžní období.
Doplňování soupisek po 31. lednu 2023 v KP dospělých I. třídy, po 28. únoru 2023 v KP dospělých
II. třídy a po 31. lednu 2023 v KP mládeže již nemohou provádět oddíly samy. Na žádost družstva
zajistí v oprávněných případech doplnění soupisky ve VIS vedoucí soutěže a oddíly si doplněnou
soupisku vytisknou.
Odebrat hráče ze soupisky lze do doby, dokud družstvo neodehrálo první utkání, nebo v ten samý
den, kdy byl hráč přidán na soupisku, pokud tento den nehraje družstvo žádné utkání.
Hráč na střídavý start:
a) V soutěžích dospělých se jedná o hráče narozené 1.1.1999 a mladší. Hráč je na soupisce v družstvu
vyšší soutěže označen písmenem „S“.
b) V soutěžích mládeže jsou hráči, kteří svým věkem patří do nižší věkové kategorie, než ve které
střídavě startují, označeni na soupisce družstva hrajícího vyšší soutěž písmenem „S“.
c) V soutěžích mládeže jsou hráči, kteří střídavě startují v kategorii, kam svým věkem patří, označeni
na soupisce družstva hrajícího vyšší soutěž písmenem „P“. Pro tyto hráče platí následující omezení:
c1) Hráč musí být nejprve zapsán na soupisku družstva hrajícího nižší soutěž.
c2) V zápise o utkání mohou být uvedeni v družstvu hrajícího vyšší soutěž max. 2 hráči
s označením „P“. Pokud v utkání nastoupí více „P“ hráčů, bude utkání kontumováno ve
prospěch soupeře.
Přeřazování hráče na jinou soupisku mezi družstvy téhož oddílu dle čl. 8 Soutěžního řádu volejbalu
se provádí ve VIS přes modul „Podatelna“ vytvořením žádosti „Přeřazení do jiného družstva“. Žádost
musí odsouhlasit vedoucí obou družstev a v určitých případech i vedoucí soutěže (při přeřazení hráče
z družstva vyšší soutěže do družstva nižší soutěže po kontrole, že hráč ve vyšší soutěži nenastoupil
k žádnému utkání).
Při přestupu do jiného oddílu, při hostování hráčů a hráček „nad 23 let“ a při ukončení hostování
dojde automaticky k vymazání hráče ze soupisky vedené ve VIS v elektronické podobě. Oddíly mají
povinnost v tomto případě si vytisknout novou soupisku.
Při návratu z hostování nebo při přestupu do oddílu, na jehož soupiskách byl už hráč v daném
soutěžním období uveden, může být hráč zapsán pouze na soupisky, na kterých byl uveden před
hostováním nebo před původním přestupem, pokud je tento zápis možný vzhledem k termínu pro
možné doplňování soupisek. Pokud již termín pro doplňování soupisek vypršel, je možné přeřadit
hráče do jiného družstva v téže věkové kategorii při dodržení ustanovení čl. 8 Soutěžního řádu
volejbalu, a to v případě, že termín pro doplňování hráčů na soupisku tohoto družstva to umožňuje.
Omezení pro kvalifikace o postup do republikových soutěží:
Dle „Zásad rozpisu mistrovských soutěží ČVS 2022-2023“ mohou v kvalifikacích 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
Soutěžního řádu volejbalu).
Omezení pro Mistrovství ČR žactva:
Dle „Zásad Mistrovství ČR žáků a žákyň 2023“ mohou v Mistrovství ČR staršího žactva startovat pouze
hráči a hráčky doplnění na soupisku do 31.1.2023.
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