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 A. Všeobecná a technická ustanovení 

 1. Řízení soutěží 

Soutěže vyhlašuje předsednictvo KVS ZK. Soutěže řídí sportovně-technická komise KVS 

Zlínského kraje  

 Řídící soutěží 

 ZLK-Z,  ZLK-ZKY a ZLK-ZKYM 

Ing. Martin Tomáš (předseda STK) 

TZ:  

M: 731 111 345 

E-mail:– nitram.samot@seznam.cz 

Hořejší 5404, 760 01 Zlín 

 ZLK-M 

Ing. Petr Straka 

M: 737 158 551 

E-mail: petr.straka.stm@quick.cz, straka@cvf.cz 

Slavomírova 1732, 686 03 Staré Město 

 ZLK-JRI,  ZLK-ZCI a ZLK-ZCIM 

Ing. Vladimír Prokopec (předseda KR KVS ZK) 

M: 724 070 997 

E-mail: vladimir.prokopec@seznam.cz 

 Česká 4752, 76005 Zlín 

 ZLK-JKY a ZLK-KKY 

Ing. Michael Kudláček 

M: 606 620 175 

E-mail: michael.kudlacek@centrum.cz 

Vlčnov 733, 687 61 Vlčnov 
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 Předelegace rozhodčích 

Veškeré omluvy rozhodčích pro zajištění předelegací zasílejte na adresu zástupce pro předelegace 

svého okresu! 

 VS 

Pavel Laža 

M: 732 439 494 

E-mail: lazovi@volny.cz 

Rokytnice 457, 755 01 Vsetín 

 UH 

Tomáš Zimmermann  

M: 732 551 258 

E-mail: tzimmermann@seznam.cz  

Šafránky 920, Bojkovice, 68771 

 ZL 

Ing. Vladimír Prokopec (předseda KR KVS ZK) 

M: 724 070 997 

E-mail: vladimir.prokopec@seznam.cz 

Česká 4752, 760 05 Zlín 

 KM 

Karel Zaoral 

TB: 573 330 982 

M: 603 591 926 

E-mail: karel.zao@seznam.cz 

Peřinkova 3261/5 , 767 01 Kroměříž 

 

  Sekretariát Krajského volejbalového svazu  Zlínského kraje 

Sokolovna, Brněnská 1249, 686 03 Staré Město, 

Tel.: 736 450 557 

E-mail: zabransky.m@email.cz 

Úřední hodiny: pondělí až pátek, vždy po předchozí telefonické dohodě 

 

 

file://///PC-HP/Soutěže%202013-14/lazovi@volny.cz
file://///PC-HP/Soutěže%202014-15/tzimmermann@seznam.cz
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 2. Pořadatel 

Není-li stanoveno jinak, pořadatelem je vždy družstvo uvedené na prvním místě v rozlosování 

jednotlivých kategorií. Povinnosti pořadatele jsou upraveny čl. 15 SŘV. Pořadatel zajistí míče na 

rozcvičení pro soupeře - min. 6 kusů. U soutěží hraných turnajovým způsobem si družstva na turnaj 

donesou vlastní míče. 

 3. Hrací termíny a začátky utkání 

Hrací termíny jsou uvedeny v oddílu C. Rozpisu. Začátky utkání jsou v 10:00 a 13:00 hod., není-li 

v  oddílu C. uvedeno jinak. Pořadatel může v odůvodněných případech změnit začátek prvního utkání bez 

souhlasu soupeře a STK v časovém rozpětí 9.00 hod. - 12.00 hod. Změnu musí pořadatel zaslat 

prokazatelně e-mailem, doporučeně, faxem apod. nejméně 15 dnů předem hostujícímu družstvu, 

delegovaným rozhodčím, příslušnému vedoucímu soutěže a úseku předelegace dle bodu 1. Rozpisu!  

Tuto změnu lze provést prostřednictvím VISu přes položku Podatelna – Změna termínu utkání.  

Družstva se mohou dohodnout na dřívějším začátku druhého utkání – rozhodčí tuto dohodu zaznamená 

do zápisu. Náhradní termíny (NT) uvedené v rozpisu jsou VÝLUČNĚ PRO POTŘEBU STK! 

Změny termínů jsou možné pouze se souhlasem STK v rámci SŘV. Žádost o změnu, zároveň 

s potvrzením soupeře, zašlete e-mailem na adresu vedoucího soutěže nejpozději 10 dnů před původním 

termínem (v případě dohrávky) nebo 10 dnů před navrhovaným termínem (v případě předehrávky).  

Tuto změnu lze provést i prostřednictvím systému VIS přes položku Podatelna – Změna termínu utkání. 

Změny termínů utkání zadané na dny po datu posledního kola v soutěži nebudou povoleny. Vedoucí 

soutěže o žádosti rozhodne a informuje obě družstva a úsek předelegace. Rozhodčím změnu termínu musí 

potvrdit úsek předelegací KR! Družstvo, které o změnu termínu utkání žádá, je povinno zaplatit poplatek 

dle přílohy č. 1 SŘV ve výši 100,-Kč (u soutěží mládeže bez poplatku). 

V případě nesplnění 10denní lhůty bude poplatek zvýšen na dvojnásobek !!! 

 

Dle dohody na aktivu ORP lze v odůvodněných případech po ohlášení řídícímu soutěže 

dohodnout se soupeřem a rozhodčím změnu termínu např. ze soboty na neděli či opačně bez poplatku 

pokud je to ve stejném týdnu. 

Zjištěné neoprávněné změny budou potrestány pořádkovou pokutou. Změny nahlášené nebo 

dohodnuté před oficiálním zveřejněním rozpisu jsou uvedeny přímo v rozlosování jednotlivých soutěží  

a nejsou podrobeny poplatkům. 

 

Upozornění: 

V tomto soutěžním období se budou všechny změny a dohody mezi soupeři provádět přes 

systém VIS včetně poplatku – položka Podatelna (Banka). Jenom ve výjimečných případech budou 

změny termíny prováděny prostřednictvím vedoucích soutěží.  
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 4. Místo utkání 

Krajský přebor ve všech kategoriích se hraje v regulérních halách nebo tělocvičnách podle 

rozlosování – viz oddíl C. Rozpisu. 

Návrh na změnu hřiště posílá pořadatel 14 dní předem dle SŘV. Po schválení změny STK, oznámí 

tuto změnu pořadatel všem rozhodčím, delegovaným na utkání družstva a úseku předelegací rozhodčích. 

Tuto změnu lze provést prostřednictvím VISu přes položku Podatelna – Změna termínu utkání. 

Náhlou změnu hřiště oznámí pořadatel prokazatelně (e-mail – je třeba požadovat potvrzení o 

přečtení) soupeři, delegovaným rozhodčím, vedoucímu soutěže a úseku předelegací nejpozději 4 dny před 

utkáním. 

Pokud pořadatel neoznámí změnu včas a delegovaný (předelegovaný) rozhodčí se dostaví na 

hřiště dle rozpisu, proplatí pořadatel tomuto rozhodčímu veškeré výlohy na toto utkání i odměnu za řízení 

utkání 

 5. Úhrada nákladů 

a) Družstva startují v soutěži na vlastní náklady. 

b) Družstva dále uhradí: 

ba)  licenční poplatek družstva (LPD – dříve pod názvem vklad) pro rok 2017/2018 musí být 

zaplacen nejpozději do 30. 6. 2017 ve výši stanovené předsednictvem ZL KVS a zaslán spolu 

s přihláškou do soutěže. 

 

bb) hráči družstva, trenéři, rozhodčí uvedení na listině rozhodčích, funkcionáři oddílů a další 

osoby, které se zapojují do činnosti ČVS, zaplatí licenční příspěvek (LP) ve výši dle směrnice 

č. 10/2011 „Licenční příspěvky v ČVS“ 

 

Licenční poplatky pro sezónu 2017/2018 jsou následující: 

Výše LP se řídí datem podání žádosti o platbu vůči věku (datu narození) člena: 

a) dospělí - nad 19 let ………………………………………………………………….  200,- Kč 

b) mládež – od 15 let do dovršení věku 19 let…………………………………………. 100,- Kč 

c) mládež – od 12 let do dovršení věku 15 let………………………………………….    50,- Kč 

d) mládež – do dovršení věku 12 let……………………………………………………     0,- Kč 

 

u mládeže do 12-ti let platí toto: 

v případě  žactva osvobozeného od úhrady LP (viz výše LP - bod d) je nutno je vyznačit v seznamu osob, 

bez této náležitosti nelze hráče - hráčky uvolnit ve VISu pro zadání na soupisku. 

 

V případě souběhu činností, či funkcí se hradí LP jen jednou. 

Místo úhrady LP členem je dáno příslušností oddílu ke KVS Zlínského kraje. 
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Od úhrady LP jsou osvobozeni čestní členové ČVS a členové Síně slávy českého volejbalu. 

bc) náklady na rozhodčí hradí pořadatel nejpozději po odehraném prvním utkání podle směrnice  

o odměňování rozhodčích takto (v Kč): 

 muži    400,- za utkání 

 ženy   350,- za utkání 

 junioři    250,- za utkání  

juniorky+kadetky      200,- za 1.a 2.utkání, za 3. a další utkání po 150,- Kč 

 žáci   150,- za utkání 

 žákyně   100,- za utkání 

 

bd) cestovní náležitosti rozhodčím ve výši ceny za dopravné hromadným dopravním 

prostředkem. V případě prokazatelné cesty autem ve výši 4,- Kč/km. 

 

 be)   rozhodčím se poskytuje náhrada podle času stráveného k utkáním, a to ve výši (v Kč): 

- trvá-li pracovní cesta nad 5 do 12 hodin ..............................   72,- 

- trvá-li pracovní cesta nad 12 do 18 hodin ............................ 109,- 

- trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin ..........................….        171,- 

Stravné nenáleží rozhodčím v případě delegace v místě bydliště. 

Dostaví-li se rozhodčí k utkání dle řádné delegace (předelegace) a utkání se z jakýchkoli důvodů 

neodehraje, obdrží úhradu cestovních výloh i odměnu za řízení utkání v plné výši. Místní náhrada je 

paušální částka 65,- Kč. 

 

bf) Pro rok 2016/2017 je výše LPD  pro přihlášená družstva : 

dospělí      700,-  (1.000,-) Kč 

mládežnické kategorie   200,-   (300,-)  Kč        

                                            

Bankovní spojení pro platby KVS ZK  bankovním převodem, nebo složenkou na konto ČSOB: 

 číslo účtu 226037156/0300 , variabilní symbol : 000072, do zprávy pro příjemce  uvést název oddílu 
a účel platby 
 
POZOR, číslo účtu, variabilní symbol, název oddílu i účel platby vždy uvést! 
 

                        Termín provedení plateb: srpen 2017 

 

    6. Účastníci 

Jsou uvedeni v oddílu B. Zařazení družstev do soutěží, adresář tělocvičen, hřišť a organizačních 

pracovníků – viz oddíl C. Soutěže.  
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      7. Předpis  

            a) Krajské soutěže se hrají podle platných sportovně-technických předpisů – čl. 3 SŘV. V hracím 

období 2016/2017 nemusí být používány technické oddechové časy (tajmy). 

b) Míče: barevné - právo volby má pořadatel 

 značky GALA BV5591S, BV5581S, BV5091S, BV5011S, BV5281S 

Ostatní míče homologované FIVB: 

 značky MOLTEN V5M5000 

 značky MIKASA MVA200, MVA300 

 Náhradní i hrací míč musí být stejné značky 

 
c) Výšky sítě: 

muži, junioři, kadeti  243 cm 

st. žáci    230 cm 

ml. žáci   220 cm 

ženy, juniorky, kadetky 224 cm 

st. žákyně   220 cm 

ml. žákyně   210 cm 

 8. Věkové kategorie pro soutěžní období 2017 / 2018 

dospělí    bez omezení 

junioři    narození 1. 1. 1998 a mladší 

juniorky   narozené 1. 7. 1998 a mladší  

kadeti    narození 1. 1. 2000 a mladší  

kadetky   narozené 1. 7. 2000 a mladší  

st. žáci    narození 1. 1. 2003 a mladší 

st. žákyně    narození 1. 7. 2002 a mladší 

ml. žáci   narození 1. 1. 2005 a mladší 

ml. žákyně    narození 1. 7. 2004 a mladší 
 

Jako „S“ a „H“ mohou startovat (platí pro celé soutěžní období): 

    hráči narození 1. 1. 1994 a mladší 

     hráčky narozené 1. 7. 1996 a mladší 
 

Jako „R“ mohou startovat hráči a hráčky zařazení do reprezentačního družstva SCM-ČVS. 
 

Na základě rozhodnutí předsednictva KVS mohou za družstva dospělých v KP startovat hráči (-ky) 

vyšších soutěží z jiných družstev KVS ZK v rámci Zlínského kraje do dovršení 23 (21) let a max. jeden 

hráč přesahující tuto hranici. Tito hráči musí být schváleni dodatkem k soupisce družstva STK kraje a 
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můžou startovat jenom za jedno družstvo v KP za celou sezónu 2017 / 2018. 

 9. Podmínky účasti a povinnosti oddílů a družstev 

a) soupiska družstva v tištěné podobě, vyhotovená v programu VIS, viz Příloha č. 3, 

b) dle čl. 9 SŘV může hráč střídavě hrát za dvě družstva dospělých, 

c) start hráčů ve vyšší věkové kategorii řeší SŘV, 

příklad: kadet může hrát maximálně za svoji kategorii, juniory a družstvo mužů. Hráč musí být 

uveden na soupiskách všech družstev. 

d) družstvo mládeže musí vést při utkáních osoba starší 18 let, 

e) družstvo je povinno všem soupeřům, delegovaným rozhodčím, STK a úseku předelegací 

prokazatelně oznámit všechny údaje, které nebyly uvedeny na přihláškách do soutěže a z tohoto důvodu 

chybí v Rozpisu. Nesplnění bude trestáno pokutou. 

f) hlášení výsledků utkání – viz Příloha č. 4, 

g) hráči musí nastoupit v jednotných dresech a trenýrkách, číslování dresů družstva je v rozmezí 

1-99, libero v dresu dle mezinárodních pravidel, 

h) zápisy o utkání budou pořizovány na jednotných formulářích (samopropisovací bloky po 100 

listech). Volejbalové zápisy mezinárodní (A3) i krajské (A4) lze zakoupit na sekretariátě ČVS 

Bělohorská 19, Praha 6, popřípadě je možnost zaslání na dobírku. Kluby a oddíly mohou své 

požadavky na dodání zápisů volat na tel. číslo 245 006 210 anebo psát na email: 

hlavackova@cvf.cz . 

Fotokopie formulářů zápisů o utkání nejsou povoleny! 

i) družstvo je povinno zajistit pro vedení zápisu zaškoleného zapisovatele, 

j) družstvo plní povinnou péči o mládež dle Přílohy č. 5, 

k) družstvo musí plnit povinnosti podle přílohy DŘV „Tresty hráčů, trenérů a funkcionářů při 

udělení karet“, při vyloučení nebo diskvalifikaci hráče bez vystupňování sankce urážlivé chování nebo 

agrese zastavení závodní činnosti na dvě utkání resp. zastavení činnosti do vyřešení případu DK, družstvo 

musí zaslat kopii dokladu o úhradě pokuty (poplatku) na adresu předsedy STK a v utkání hraném  

bezprostředně po zaplacení nechat zapsat do zápisu poznámku o úhradě,(při nesplnění této povinnosti se 

vystavuje dalšímu možnému postihu dle SŘV) !!!!!!! 

l)družstvo, které je na postupovém místě do vyšší soutěže a nemá zájem do vyšší soutěže 

postoupit, může být do stávající soutěže zařazeno pouze tehdy, pokud: 

(a) přenechá smluvně postup jinému družstvu stávající soutěže, 

(b) přenechá smluvně postup sestupujícímu družstvu z vyšší soutěže, 

(c) soutěž nebude naplněna družstvy oprávněnými v ní startovat. 

V jiném případě nemusí být do soutěže zařazeno. 

Poznámka: Veškerá běžná korespondence (mimo Zápis o utkání, námitek a odvolání) mezi 

družstvem a vedoucím soutěže probíhá pouze v elektronické podobě. 

mailto:hlavackova@cvf.cz
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 10. Náležitosti 

a) Hráči(-ky) a funkcionáři uvedení v zápise o utkání prokazují oprávněnost startu platným 

průkazem člena ČVS. 

b) Družstva předkládají před utkáním soupisku dle č. 7 SŘV. 

c) Bez uhrazeného licenčního příspěvku nelze zařadit hráče (ku) na soupisku. Úhrada licenčních 

příspěvků bude funkcionářem KVS potvrzena zavedením do VISu na základě dokladu o zaplacení 

(způsob úhrady viz pokyny uvedené v příloze č. 1 tohoto Rozpisu). 

d) Trenér a další funkcionáři, uvedení v zápisu o utkání, musí být uvedeni na platné soupisce  

a prokazují se dle čl. 6 SŘV. Výjimkou je mimořádné vedení družstva mládeže při utkání laickým 

vedoucím starším 18 let. Tuto skutečnost rozhodčí zaznamená do Zápisu o utkání a STK si vyhrazuje 

právo v případě opakování postihnout družstvo herními důsledky. 

e) Minimální počet hráčů družstva základní sestavy uvedených na soupisce bez S je šest,   

v případě, že družstvo nepředloží před utkáním soupisku, rozhodčí uvede tuto skutečnost do zápisu, 

utkání se odehraje a družstvo bude potrestáno pořádkovou pokutou, 

f) Při dodržení ustanovení čl. 7 a 8 SŘV je možno doplnit hráče na soupisku takto: 

dospělí      do 30. 1. 2018 

JR a KD     do 30. 1. 2018 

žactvo     bez časového omezení  

Po uvedených datech mohou být v kategorii dospělých na soupisku zařazeni pouze hráči narození 

1.1.1997 a mladší a hráčky narozené 1.7.1997 a mladší a do všech kategorií hráči a hráčky s první 

registrací, kteří nebyli uvedení na žádné soupisce v soutěžích 2017/2018 . 

 11. Systém soutěže 

Systém soutěže je dán rozpisem. Dílčí odlišnosti jednotlivých kategorií jsou uvedeny  

u rozlosování odpovídajících soutěží - oddíly C1. Rozpisu. 

Polovina soutěže pro uplatnění ustanovení čl. 28 odst. 4 SŘV je pro dospělé, juniory, juniorky, 

kadetky, žáci, žákyně - konec první poloviny (podzimní část). 

Hrací termíny a systém soutěží jednotlivých kategorií byl stanoven na aktivu ORP všech 

zainteresovaných družstev. Výjimky byly uděleny z důvodu vytíženosti hal. Další změny konkrétních 

utkání jsou možné jen po dohodě obou soupeřů a nahlášení 10 dnů předem STK a komisi rozhodčích. 

 12. Hodnocení výsledků 

Provádí se podle čl. 28 SŘV. 

Ostatní upřesnění - viz oddíly C1. Rozpisu. 
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 13. Postupy a sestupy 

Viz oddíl C. Soutěže. 

Postupy a sestupy dospělých i mládeže mohou být ovlivněny postupy a sestupy z vyšších soutěží. 

 14. Pokuty a poplatky 

Pořádkové pokuty, udělované řídící složkou nebo KR, se udělují dle hospodářských směrnic ČVS. 

Pokuty a poplatky plaťte poštovní poukázkou KVS, kopii ústřižku zašlete ihned po zaplacení na adresu 

PŘEDSEDY STK , rozhodčí na adresu vedoucích rozhodčích, kteří provádějí předelegace.  

Tuto transakci lze provést i prostřednictvím VISu přes položku Banka. 

Družstvo je povinno uvést zaplacení pokuty do zápisu o utkání před termínem splatnosti! Pokud 

tak neučiní, vystavuje se nebezpečí odebrání bodů dle SŘV a disciplinárnímu řízení. Neprokázání 

zaplacení pokuty rozhodčím se trestá zastavením jeho činnosti! 

 Přehled sazeb pokut za přestupky 

a) nezaslání zápisu o utkání včas     100,-Kč 

b) nehlášení výsledků utkání      50,-Kč 

c) nepředložení soupisky       100,-Kč 

d) nepředložení RP hráče      50,-Kč  za každého hráče 

e) pořízení zápisu na nesprávném formuláři     50,-Kč 

f) sehrání utkání v neohlášeném termínu - družstva   250,-Kč za každé utkání 

g) řízení utkání v neohlášeném termínu bez delegace KR  100,-Kč za každé utkání 

h) uvedení jiného termínu utkání v záhlaví zápisu, než je  

    skutečný termín odehrání – pořadatel     200,-Kč 

i) nastoupení v nejednotném úboru uvedené v zápisu   100,-Kč   

j) nedodržení hracího protokolu      50,-Kč 

k) nenastoupení družstva k utkání mládež/dospělí    500,- / 700,- Kč 

l) nedohráni soutěže mládež/dospělí     800,- / 1500,- Kč 

m) nepovolený start v soutěžích jiného kraje   300,- Kč 

n) ostatní přestupky       až 2000,- Kč 

Opakování stejného přestupku bude pokutováno dvojnásobnou částkou (mimo bod j, případné třetí 

 a další opakování maximálním tarifem uvedeným v SŘV. 

Neplnění povinností péče o mládež je postihována dle Zásad povinné péče o mládež. 

Ostatní přestupky budou postihovány dle SŘV. 

 Poplatky 

a) změna termínu dle SŘV /nesplnění 10 dnů   100,- Kč / 200,-Kč 

b) podání námitek      1000,- Kč dospělí, 500,- Kč mládež 

c) odvolání       1000,- Kč dospělí, 500,- Kč mládež 
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 15. Námitky 

Podání námitek se řídí podle čl. 29 a 32 SŘV a zasílají se doporučeně na adresu STK KVS,  

v kopii na adresu příslušného vedoucího soutěže podle bodu 1. Rozpisu a soupeři. 

 16. Zprávy o soutěžích 

Zápisy o utkání zasílá pořadatel řídícímu soutěže na adresy uvedené v čl. 1 Rozpisu v nejbližší 

pracovní den po utkání! 

Stav soutěží je průběžně zpracováván ve VIS vedoucími soutěží  na základě zaslaných Zápisů o 

utkání. Informace o průběhu soutěží jsou k dispozici na 

www.cvf.cz → VIS → Zlínský  → Zlínský 2017/2018 . 

Po skončení soutěží vydá STK celkovou zprávu, která bude zveřejněna na webových stránkách 

KVS Zlínského kraje: http://zlin.cvf.cz/?rubrika=souteze 

 

Korespondenci, týkající se průběhu soutěží, zasílejte na ADRESU ŘÍDÍCÍHO soutěže výhradně  

e-mailovou poštou, rozhodující je datum odeslání e-mailu. 

 17. Rozhodčí 

Utkání KP řídí jeden rozhodčí. STK ve spolupráci s KR může stanovit dva rozhodčí v důležitých 

utkáních. Každý oddíl, který přihlásí do KP alespoň jedno družstvo, musí mít vyškoleného a aktivně 

působícího rozhodčího v KP ZLK. 

 Povinnosti rozhodčího 

a) dostavit se k utkání s včas a v předepsaném ústroji 

b) řídit utkání podle Hracího protokolu viz Příloha č. 7, 

c) být vybaven dobře znějící píšťalkou a kartičkami, 

d) při utkání v tělocvičně mít sportovní obuv do tělocvičny 

 

Kapitán družstva má právo uvést do zápisu před jeho uzavřením poznámku o tom, zda rozhodčí 

porušil výše uvedená ustanovení.  

Při neomluvené absenci na utkání bude rozhodčí potrestán pokutou 100,- Kč za utkání. Při 

opakované neomluvené absenci podle čl. 14 Rozpisu. 

 

Všichni rozhodčí listiny KVS musí mít zaplacen LP do 31. 8. 2017. Pokud tak neučiní, 

nebudou k řízení utkání a na listinu rozhodčích v soutěžním období 2017/2018 zařazeni! 

http://www.cvf.cz/
http://zlin.cvf.cz/?rubrika=souteze
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 18. Tituly a ceny 

Vítězové všech kategorií KP získávají titul "Přeborník Zlínského kraje ve volejbalu" pro sezónu 

2017/2018, diplom a pohár pro družstvo. Tituly budou uděleny diplomy a poháry předány na aktivu 

organizačních pracovníků družstev. 

 19. Přihlášky do soutěží 

Vyplnění formuláře přihlášky do soutěží pro rok 2017/2018 se bude provádět prostřednictvím 

VISu přes položku Podatelna – Přihláška do krajské soutěže KVS.  

 

Tento rozpis byl schválen předsednictvem KVS Zlínského kraje. dne 6. 9. 2016. 

Rozpis je závazný pro všechna družstva, rozhodčí a funkcionáře.  

 

PaedDr. Roman  Macek , v. r.    Ing. Martin Tomáš, v. r.  

       předseda  KVS ZK                       předseda STK a KR KVS ZK     
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Význam pojmů a použitých zkratek 

 

Trenér  

je osoba starší 18 let, která vede družstvo při utkání, splňuje podmínky, předpisy a směrnice ČVS pro 

danou soutěž a je uvedená v zápisu o utkání (dále jen "zápis").  

 

Účastník utkání  

je člen, tj. hráč, trenér, člen sboru rozhodčích, delegát ČVS a funkcionář uvedený v zápise.  

 

Začátek utkání  

Utkání se považuje za zahájené provedením losování.  

 

Začátek hry  

Začátkem hry se rozumí zapískání prvního rozhodčího dávajícího pokyn k 1. podání v 1. setu.  

 

Konec hry  

Koncem hry se rozumí ukončení poslední rozehry utkání. 

 

Konec utkání  

Utkání se považuje za skončené podpisem prvního rozhodčího v zápise.  

 

KVS - krajský volejbalový svaz 

ORP  - organizační prac. družstva 

TR  - trenér družstva 

PŘV  - přestupní řád volejbalu 

RMK  - registrační a matriční komise 

RŘV  - registrační řád volejbalu 

SŘV  - soutěžní řád volejbalu 

DŘV  - disciplinární řád volejbalu 

STK  - sportovně-technická komise 

KM - komise mládeže  

KR  - komise rozhodčích 

MPV -  mezinárodní pravidla volejbalu 

KP       - krajský přebor  

M    - muži 

JRI    - junioři 

KTI   - kadeti 

ZCI   - žáci 

ZCIM  - ml. žáci  

Z       - ženy 

JKY  - juniorky 

KKY - kadetky 

ZKY  - žačky 

ZKYM - ml. žačky 

TM    - mobilní telefon 

TB     - telefon byt 

TZ     - telefon do zaměstnání 

NT    - náhradní termín 

NH    - náhradní hala
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B. Zařazení družstev do soutěží 

 

ZLK - M    ZLK - Z  

        

1. SK Holešov    1. SK Slavičín  

2. VSK Staré Město B   2. SKV Hošťálková  

3. TJ Nivnice   3. TJ Sl. Slavia Uh. Hradiště  

4. VK Valašské Meziříčí    4. TJ Spartak Uherský Brod  

5. TJ Bojkovice     5. VŠSK Universita Zlín  

6. TJ Sl. Slavia Uh. Hradiště    6. VC Kroměříž 

7. TJ Sokol Březolupy  7. SK 1. AC Uherský Brod 

8. VK MEZ Vsetín   8. VK Valašské Meziříčí  

     

     

      

ZLK - JRI  ZLK - JKY  

    

1.   1. VK Austin Vsetín    

2.   2. TJ Rožnov  

3.   3. SK Slavičín  

  4. TJ Sl. Slavia Uh. Hradiště  

    

    

ZLK - ZCI (starší)     ZLK - KKY   

        

1. VSK Staré Město   1. VK Austin Vsetín  

2. VSC Zlín     

2. TJ Sokol Střítež 
3. Volejbal Kroměříž, z.s. 
4. VSC Zlín 
5. VK Valašské Meziříčí 
6. TJ Rožnov 

 

3. TJ Bojkovice  
 
4. TJ Nivnice 
 
5. SK Kojetín 2016, z.s. 

   

     

 
 
 
 

   



B. Zařazení družstev do soutěží 

Rozpis krajských volejbalových soutěží dospělých a mládeže na soutěžní období 2016 - 17  16/41   

 
ZLK - ZCI (mladší) 

    

1. TJ Nivnice     

2. VSC Zlín     

3. TJ Bojkovice    

4. VSK Staré Město  
5. SK Kojetín 2016, z.s. 
6. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště 

   

      

ZLK – ZKYM (mladší)     ZLK – ZKY (starší)   

        

1. VSC Zlín     1. TJ Slovácká Slavia Uh. Hradiště A 

2. TJ Slovácká Slavia Uh. Hradiště     2. TJ Slovácká Slavia Uh. Hradiště B 

3. ŠSK při Brumov – Bylnice     3. Volleyball Club Veselí  

4. TJ Spartak Uherský Brod     4. TJ Slovácká Slavia Uh. Hradiště C 

5. VK Austin Vsetín     5. TJ Bojkovice 

6. VK Valašské Meziříčí     6. TJ Nivnice 

7. TJ Vlčnov     7. Volejbal Kroměříž, z.s. A 

8. TJ Nivnice A     8. VC Kroměříž 

9. VK Napajedla A     9. TJ Spartak Uherský Brod 

10.VC Kroměříž A     10. VSC Zlín A 

11.VC Kroměříž B     11. VK Austin Vsetín 

12.TJ Sokol Střítež     12. ŠŠK při Brumov – Bylnice 

13.Napajedla B     13. VSC Zlín B 

14.Komunitní škola Traplice     14. Volejbal Kroměříž, z.s. B 

15.TJ Nivnice B     15. VK Valašské Meziříčí 

     16. VK Napajedla 
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 C. Soutěže 
 

Obsahuje doplňky ke všeobecným a technickým ustanovením, a adresáře ORP, hal a tělocvičen. 

Rozlosování soutěží a delegace rozhodčích najdete na:  

http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?kraj=ZLK&soutez=ZLK 

KP muži: ZLK-M 

 Všeobecná a technická ustanovení - doplněk 

 3. Hrací termíny a začátky utkání 

Sobota, začátky zápasů 10 a 13 hod. (9 - 12), není-li uvedeno jinak v důsledku souběhu utkání. 
 

  

Náhradní termíny pro potřeby STK: určí STK dle potřeby 

Kvalifikace do 2.ligy: bude upřesněno 
 

 7. Předpis 

Výška sítě: 243 cm    

 

      11. Systém soutěže 

Hraje se každý s každým čtyřkolově, dvě kola v jednom dni (dvojutkání) na 3 vítězné sety, boduje se 

italským bodováním! 

 

12. Rozlosování 

Rozlosování je na adrese:  

http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=ZLK-M&skupina=ZLK-M 

  13. Postupy a sestupy 

a/ Vítěz postupuje do kvalifikace o postup do 2. ligy 

b/ Sestupy v závislosti na zájmu přeborníků OP o postup a sestupech z 2. ligy 

 

Adresář ORP, hal, tělocvičen 

Adresy organizačních pracovníků a sportovišť naleznete na adrese soutěží po výběru příslušného družstva 

v seznamu družstev: http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=ZLK-M&skupina=ZLK-M 

 

http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?kraj=ZLK&soutez=ZLK
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=ZLK-M&skupina=ZLK-M
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=ZLK-M&skupina=ZLK-M
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 KP ženy: ZLK-Z 

 Všeobecná a technická ustanovení - doplněk 

 3. Hrací termíny a začátky utkání 

Sobota, začátky zápasů 10 a 13 hod. hod (9 - 12), není-li uvedeno jinak v důsledku souběhu utkání. 

Povolené výjimky:  VC Kroměříž – volná zóna 2,8 m za konc. čárami, 2,1 m podél postranních čar 

   VŠSK Univerzita Zlín - výška tělocvičny a rozměry po okrajích 

 

Náhradní termíny pro potřeby STK: určí STK dle potřeby 

Kvalifikace do 2.ligy: bude upřesněno 

 7. Předpis 

Výška sítě: 224 cm 

  11. Systém soutěže 

Hraje každý s každým čtyřkolově, dvě kola v jednom dni / dvojutkání/ na 3 vítězné sety, boduje se 

italským bodováním! 

 12. Rozlosování 

 Rozlosování je na adrese:  

http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=ZLK-Z&skupina=ZLK-Z 

  13. Postupy 

a/ Vítěz postupuje do kvalifikace o postup do 2. ligy 

b/ Sestupy v závislosti na zájmu přeborníků OP o postup a sestupech z 2. ligy 

 

 Adresář ORP, hal, tělocvičen 
 

Adresy organizačních pracovníků a sportovišť naleznete na adrese soutěží po výběru příslušného 

družstva v seznamu družstev: http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=ZLK-Z&skupina=ZLK-Z 

 

 

 

http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=ZLK-Z&skupina=ZLK-Z
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=ZLK-M&skupina=ZLK-Z
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 KP junioři: ZLK - JRI  - 2017/2018 nepřihlásil se potřebný počet družstev. 

 Všeobecná a technická ustanovení - doplněk 

  3. Hrací termíny a začátky utkání 

Sobota, začátky turnajů v 9 hod. 

Povolené výjimky: 

Náhradní termíny pro potřeby STK: určí STK dle potřeby 

Kvalifikace do 1.ligy: bude upřesněno 

 7. Předpis 

Výška sítě: 243 cm 

 11. Systém soutěže 

Turnajově 1x měsíčně na 3 vítězné sety (říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen), boduje se italským 

bodováním! 

 

   12. Rozlosování 

Rozlosování je na adrese: http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-JRI&skupina=ZLK-JRI 

    13. Postupy a sestupy 

a/ Vítěz postupuje do kvalifikace o 1. ligu  juniorů  

b/ Žádné družstvo nesestupuje 

 

 Adresář ORP, hal, tělocvičen 

 

Adresy organizačních pracovníků a sportovišť naleznete na adrese soutěží po výběru příslušného 

družstva v seznamu družstev: http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-JRI&skupina=ZLK-JRI 

 

 

 

http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-JRI&skupina=ZLK-JRI
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-JRI&skupina=ZLK-JRI
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 KP juniorky: ZLK-JKY 

 Všeobecná a technická ustanovení - doplněk 

  3. Hrací termíny a začátky utkání 

Neděle, začátky zápasů 10 a 13 hod. (9 - 12), není-li uvedeno jinak v důsledku souběhu utkání. 

Povolené výjimky: - 

Náhradní termíny pro potřeby STK: určí STK dle potřeby 

Kvalifikace do 1.ligy: bude upřesněno 

  7. Předpis 

Výška sítě: 224 cm 

  11. Systém soutěže 

Hraje každý s každým 8-kolově, dvě kola v jednom dni (dvojutkání) na 3 vítězné sety, boduje se italským 

bodováním! 

 12. Rozlosování 

Rozlosování je na adrese: http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=ZLK-JKY&skupina=ZLK-JKY 

     13. Postupy a sestupy 

a/ Vítěz postupuje do kvalifikace o 1. ligu  juniorek   

b/ Žádné družstvo nesestupuje 

 

 Adresář ORP, hal, tělocvičen 
 

Adresy organizačních pracovníků a sportovišť naleznete na adrese soutěží po výběru příslušného 

družstva v seznamu družstev: http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=ZLK-JKY&skupina=ZLK-

JKY 

 

 

http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=ZLK-JKY&skupina=ZLK-JKY
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=ZLK-JKY&skupina=ZLK-JKY
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=ZLK-JKY&skupina=ZLK-JKY
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 KP kadetky: ZLK-KKY 

 Všeobecná a technická ustanovení - doplněk 

  3. Hrací termíny a začátky utkání 

Neděle, začátky zápasů 10 a 13 hod. (9 - 12), není-li uvedeno jinak v důsledku souběhu utkání. 

Povolené výjimky: 

Náhradní termíny pro potřeby STK: určí STK dle potřeby  

Kvalifikace do 1.ligy: bude upřesněno 

  7. Předpis 

Výška sítě: 224 cm 

  11. Systém soutěže 

Hraje každý s každým čtyřkolově, dvě kola v jednom dni (dvojutkání) na 3 vítězné sety, boduje se 

italským bodováním! 

 

 12. Rozlosování 

 

Rozlosování je na adrese: http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-KKY&skupina=ZLK-KKY 

     13. Postupy a sestupy 

a/ Vítěz postupuje do kvalifikace o 1. ligu  kadetek   

b/ Žádné družstvo nesestupuje 

 Adresář ORP, hal, tělocvičen 
 

Adresy organizačních pracovníků a sportovišť naleznete na adrese soutěží po výběru příslušného 

družstva v seznamu družstev: http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-KKY&skupina=ZLK-

KKY 

 

 

 

http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-KKY&skupina=ZLK-KKY
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-KKY&skupina=ZLK-KKY
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-KKY&skupina=ZLK-KKY
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KP starší žáci: ZLK-ZCI  

 Všeobecná a technická ustanovení - doplněk 

  3. Hrací termíny a začátky utkání 

Sobota, začátky turnajů v 9 hod. 

Povolené výjimky: VSC Zlín - boční volná zóna 1,80m 

Náhradní termíny pro potřeby STK: určí STK dle potřeby 

Kvalifikace na MR: bude upřesněno 

  7. Předpis 

Výška sítě: 230 cm 

  11. Systém soutěže 

Hraje se turnajově 1x měsíčně (říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen) každý s každým v jednom na 

3 vítězné sety, boduje se italským bodováním! 

 12. Rozlosování 
 

Rozlosování je na adrese:  

http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZCI&skupina=ZLK-ZCI 

    13. Postupy a sestupy 

a/ Vítěz postupuje na kvalifikaci Mistrovství ČR žáků  

b/ Žádné družstvo nesestupuje 

 Adresář ORP, hal, tělocvičen 
 

Adresy organizačních pracovníků a sportovišť naleznete na adrese soutěží po výběru příslušného 

družstva v seznamu družstev: http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZCI&skupina=ZLK-

ZCI 

 
 

http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZCI&skupina=ZLK-ZCI
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZCI&skupina=ZLK-ZCI
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZCI&skupina=ZLK-ZCI
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 KP starší žákyně: ZLK-ZKY  

 Všeobecná a technická ustanovení - doplněk 

  3. Hrací termíny a začátky utkání 

Sobota, začátky turnajů v 9 hod. 

Náhradní termíny pro potřeby STK: určí STK dle potřeby 

Kvalifikace na MR: bude upřesněno 

 

 7. Předpis 

Výška sítě: 220 cm 

  11. Systém soutěže 

 

Turnajově  na 2 vítězné sety 1x měsíčně (6x). Rozdělení na 4 skupiny (4, 4, 4, 4).  Hodnocení Pohárovým 

způsobem (s bonusem a sestupem/postupem jednoho družstva do nižší/vyšší skupiny). 

Každá skupina  se bude hrát turnajovým způsobem 1x měsíčně (říjen, listopad, prosinec, leden, únor a 

březen) na 2 vítězné sety s italským bodováním!  

 

Dle výsledků jednotlivých turnajů se dle pořadí předcházejícího turnaje přesunou poslední družstva ze 

skupiny A (B, C, D) do skupiny B (C, D) a první družstva skupiny B (C, D) se přesunou do skupiny A (B, 

C) na následující turnaj. 

Od druhého turnaje obdrží družstva prémiové body dle celkového umístění v jednotlivém turnaji. 

Příklad: Družstvo na 1. místě získá 16 bodů a družstvo na 16. místě získá 1 bod. Prémiové body se 

připočtou do CELKOVÉ tabulky ZLK-ZKY k bodům získaných v utkáních.  

 

Pro každou skupinu (A, B, C nebo D) se družstva domluví na pořadatelství. Každé družstvo by mělo 

pořádat min. jeden turnaj v sezoně. Družstva posílají termíny pořádaných turnajů v předstihu jednoho 

měsíce vedoucímu soutěže mailem. 

Do CELKOVÉ tabulky se bude za každé kolo všem družstvům zapisovat počet získaných bodů, setů  

a uhraných míčů dle italského systému a od 2. kola i bonusové body. 

 

Hostující družstva na jednotlivých turnajích předají pořádajícímu družstvu,  formou vkladu do turnaje, 

za jednotlivá utkání úhradu ve  výši 100,- Kč. Pořadatel je použije na vyplacení nákladů rozhodčích  

a na náklady spojené s pořádáním turnaje. 
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     12. Rozlosování 

 

Základní rozlosování je na adrese: 

http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZKY&skupina=ZLK-ZKY s výběrem příslušné skupiny. 

 

Rozlosování jednotlivých skupin pro první kola:  

Pro skupinu A: http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZKY&skupina=zlk-zky-ia 

Pro skupinu B: http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZKY&skupina=zlk-zky-ib 

Pro skupinu C: http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZKY&skupina=zlk-zky-ic 

Pro skupinu D: http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZKY&skupina=zlk-zky-id 

Průběžná a výsledná tabulka: http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZKY&skupina=ZLK-

ZKY  

     13. Postupy a sestupy 

a/ Vítěz a druhé družstvo v pořadí postupují  do kvalifikace na Mistrovství ČR žákyň. 

b/ Žádné družstvo nesestupuje 

  

Adresář ORP, hal, tělocvičen 
 

Adresy organizačních pracovníků a sportovišť naleznete na adrese soutěží po výběru příslušného 

družstva v seznamu družstev: http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZKY&skupina=ZLK-

ZKY  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZKY&skupina=ZLK-ZKY
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZKY&skupina=zlk-zky-ia
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZKY&skupina=zlk-zky-ib
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZKY&skupina=zlk-zky-ic
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZKY&skupina=zlk-zky-id
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZKY&skupina=ZLK-ZKY
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZKY&skupina=ZLK-ZKY
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZKY&skupina=ZLK-ZKY
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZKY&skupina=ZLK-ZKY
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 KP mladší žáci: ZLK-ZCIM 

 Všeobecná a technická ustanovení - doplněk 

  3. Hrací termíny a začátky utkání 

Sobota, začátky turnajů v 9 hod. 

Náhradní termíny pro potřeby STK: určí STK dle potřeby 

Kvalifikace na MR: bude upřesněno 

  7. Předpis 

Výška sítě: 220 cm 

  11. Systém soutěže 

Soutěž se hraje turnajovým způsobem 1x měsíčně (říjen, listopad, prosinec, leden, únor a březen) na  

2 vítězné sety, boduje se italským bodováním. Soutěž se hraje bez delegovaných rozhodčích. 

V soutěží je povolen start hráček - "UNISEX", pro doplnění družstva, v případě, že splňují věkovou 

kategorii a soupiska bude schválená STK komisi ZL kraje. 

     12. Rozlosování 

 

Rozlosování je na adrese:  

http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZCIM&skupina=ZLK-ZCIM 

     13. Postupy a sestupy 

a/ Vítěz postupuje  do kvalifikace na Mistrovství ČR ml. žáků. 

b/Žádné družstvo nesestupuje 

 Adresář ORP, hal, tělocvičen 
 

Adresy organizačních pracovníků a sportovišť naleznete na adrese soutěží po výběru příslušného 

družstva v seznamu družstev: http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZCIM&skupina=ZLK-

ZCIM 

 
 
 

http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZCIM&skupina=ZLK-ZCIM
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZCIM&skupina=ZLK-ZCIM
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZCIM&skupina=ZLK-ZCIM
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KP mladší žákyně: ZLK-ZKYM 

 Všeobecná a technická ustanovení - doplněk 

  3. Hrací termíny a začátky utkání 

Neděle, začátky turnajů v 9 hod. 

Náhradní termíny pro potřeby STK: určí STK dle potřeby 

Kvalifikace na MR: bude upřesněno 

  7. Předpis 

Výška sítě: 210 cm 

  11. Systém soutěže 
 

Soutěž se bude hrát turnajovým způsobem 1x za měsíc, na 2 vítězné sety v měsících říjen, listopad, 

prosinec, leden, únor a březen v nedělních termínech, boduje se italským bodováním! Soutěž se hraje bez 

delegovaných rozhodčích. 

Družstva budou rozdělená na 3 skupiny (5,5,5). Dle výsledků jednotlivých turnajů se dle pořadí 

předcházejícího turnaje přesunou dvě poslední družstva ze skupiny A do skupiny B a dvě první 

družstva skupiny B se přesunou do skupiny A na následující turnaj. 

Od druhého turnaje obdrží družstva prémiové body dle celkového umístění v jednotlivém turnaji. Příklad: 

Družstvo na 1. místě získá 9 bodů a družstvo na 9. místě získá 1 bod. Prémiové body se připočtou do 

celkové tabulky k bodům získaných v utkáních. Výsledky utkání se hodnotí italským bodováním. 

V příslušné skupině  se musí družstva domluvit na pořadatelství. Družstva posílají termíny pořádaných turnajů v 

předstihu jednoho měsíce vedoucímu soutěže mailem. 

V soutěží je povolen start hráčů - "UNISEX", pro doplnění družstva, v případě, že splňují věkovou 

kategorii a soupiska bude schválená STK komisi ZL kraje. 

 

Hostující družstva na jednotlivých turnajích předají pořádajícímu družstvu,  formou vkladu do turnaje, 

za jednotlivá utkání úhradu ve  výši 100,- Kč. Pořadatel je použije na vyplacení nákladů rozhodčích  

a na náklady spojené s pořádáním turnaje. 
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     12. Rozlosování 

Rozlosování je na adrese:  

http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZKYM&skupina=ZLK-ZKYM 

     13. Postupy a sestupy 

a/ Vítěz postupuje  do kvalifikace na Mistrovství ČR ml. žákyň. 

b/Žádné družstvo nesestupuje 

 

 Adresář ORP, hal, tělocvičen 
 

Adresy organizačních pracovníků a sportovišť naleznete na adrese soutěží po výběru příslušného 

družstva v seznamu družstev: http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZKYM&skupina=ZLK-

ZKYM 

http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZKYM&skupina=ZLK-ZKYM
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZKYM&skupina=ZLK-ZKYM
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ZLK-ZKYM&skupina=ZLK-ZKYM
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 Příloha č. 1  
 

Výběr licenčních příspěvků v rámci KVS Zlínského kraje 
 

V souladu se Směrnicí ČVS č. 10/2011ve znění změny č.1/2012 Licenční příspěvky v ČVS a příslušným 

prováděcím pokynem pro soutěžní rok 2017/2018 rozhodlo P KVS ZK o způsobu výběru licenčních 

příspěvků od členů ČVS prostřednictvím ORP oddílů  Zlínského KVS takto: 

Výběr licenčních příspěvků bude prováděn v rámci našeho KVS dvěma metodami, vždy bezhotovostně. 

A to elektronicky přes VIS nebo platbou na účet kraje (podrobnosti níže) Funkcionářem odpovědným za 

výběr LP je v rámci KVS ZK je  Martin Zábranský  736 450 557, e-mail: zabransky.m@email.cz  

 

1) POSTUP PROVEDENÍ PLATBY LICENČNÍCH PŘÍSPĚVKU PŘES VIS 

 (tento způsob platby je povinný pro všechny oddíly hrající soutěže KVS ZK a soutěže vyšší)  

a) Přihlášení ORP oddílu do modulu VIS (https://vis.cvf.cz/) 

b) Výběr modulu: PODATELNA 

c) Výběr funkce: VYTVOŘIT ŽÁDOST 

d) Typ žádosti: PLATBA LICENČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ 

e) IČ oddílu: zapište IČ nebo oddíl vyhledejte podle jména tlačítkem Vyhledat 

f) Údaje: Vyznačit v okénkách (kliknutím) příslušná jména 

g) Zaplatit žádost z účtu ve VISu 

Předpokladem pro tento způsob plateb je existence vlastního účtu oddílu ve VISu  (nebo jeho založení, 

pokud jej ještě nemáte). 

Postup pro založení účtu ve VISu:  

h) Přihlášení ORP oddílu do modulu VIS (https://vis.cvf.cz/) 

i) Výběr modulu: BANKA 

j) Výběr funkce: ZALOŽIT ÚČET  

k) Vložit reálné peníze na svůj účet můžete bankovním převodem z libovolného reálného bankovního 

účtu na konto u ČSOB číslo 226037156/0300 a jako VS (variabilní symbol) uveďte svoje šesticiferné 

číslo účtu ve VISu. POZOR, připsání prostředků na účet trvá tři pracovní dny! Platíte-li složenkou 

postupujete naprosto stejně. 

Další potřebné informace pro transakce ve VISu jsou uvedeny v nápovědách modulů 

PODATELNA  a BANKA. 

  

https://vis.cvf.cz/
https://vis.cvf.cz/
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2) POSTUP PROVEDENÍ PLATBY LICENČNÍCH PŘÍSPĚVKU 

(pro oddíly jejichž družstva hrají jen v okresních soutěžích a nechtějí zakládat vlastní účet ve VISu) 

 

1. Organizační pracovník oddílu vyhotoví seznam plátců licenčních příspěvků v abecedním pořadí 

s uvedením jména, příjmení , registračního čísla a výše platby v Kč. Uvede také součet plateb. 

2. Vyhotovený seznam zašle e-mailem na adresu : zabransky.m@email.cz, nebo obyčejnou poštou na 

adresu: Mgr. Martin Zábranský, Sportovní 1854, 686 03 Staré Město  

3. Platbu poukáže bankovním převodem, nebo složenkou na konto  

ČSOB  č.ú. 226037156/0300, variabilní symbol:  000072                                                             

do zprávy pro příjemce je nutno uvést název oddílu a účel platby                                                   

           POZOR, číslo účtu,  variabilní symbol  i účel platby vždy uvést!     

Poznámka: Tento způsob úhrady LP mohou použít také registrovaní členové ČVS (rozhodčí,trenéři, 

funkcionáři), kteří nejsou členy oddílů hrající soutěže ČVS, KVS nebo OVS. 

  

UPOZORNĚNÍ: 

Systém VIS neumožní uvést na soupisku hráče, trenéra či jiného funkcionáře a na listinu rozhodčích 

toho, kdo nebude mít zaplacen licenční příspěvek! 

Pokud hráč,trenér,rozhodčí nebo funkcionář chce LP zaplatit a nemá platnou registraci je v zájmu oddílu, 

aby mu registraci urychleně vyřídil. 

 

Licenční poplatky pro sezónu 2017/2018 jsou následující: 

Výše LP se řídí datem podání žádosti o platbu vůči věku (datu narození) člena: 

 

a) dospělí - nad 19 let ……………………………………………………………………  200,- Kč 

b) mládež – od 15 let do dovršení věku 19 let………………………………………….    100,- Kč 

c) mládež – od 12 let do dovršení věku 15 let……………………………….………….    50,- Kč 

d) mládež – do dovršení věku 12 let…………………………………………………….         0,- Kč 

u mládeže do 12-ti let platí toto: 

v případě  žactva osvobozeného od úhrady LP (viz výše LP - bod d)je nutno je vyznačit v seznamu 

osob, bez této náležitosti nelze hráče - hráčky uvolnit ve VISu pro zadání na soupisku !!! 

V případě souběhu činností, či funkcí se hradí LP jen jednou. 

Místo úhrady LP členem je dáno příslušností oddílu ke KVS Zlínského kraje. 
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Příloha č. 2  
 

Registrace členů ČVS 

 Registrace a přestupy (http://www.cvf.cz/cvs/registrace/). 

Na základě rozhodnutí Správní rady Českého volejbalového svazu (dále jen ČVS) jsou zřízena na 

území České republiky tato registrační místa: 

Registrační místo Praha:  ČVS Praha, 160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19 (sídlo registračního 
    místa), ČVS Praha, 160 17 Praha 6 - Břevnov, Zátopkova 100/2, PS - 40  
    (korespondenční adresa) 
                                             Jaroslav Háza, TZ: 245 006 214, E-mail: : haza@cvf.cz 
                                  Úřední hodiny: Úterý, středa a pátek od 9 - 12 hod. a od 13 - 17 hod. 

 
Registrační místo Brno:  Sportovní hala Brno, 639 00 Brno, Vídeňská 9,                          
    Štěpán Říha, MT: 602 766 605, E-mail: stepan.riha@email.cz  
                                        Úřední hodiny: Pondělí a čtvrtek od 10 - 17 hod. 

 Upozornění:  

Obě registrační místa provádí registrace členů ČVS komplexně, s výjimkou evidování 

kvalifikačních tříd trenérů, rozhodčích a registrace nových oddílů, které provádí výhradně 

registrační místo v Praze.  

V současnosti se přestupy (transfery) do a ze zahraničí provádí elektronicky a proto finální 

provedení (hostování) mohou provést obě registrační místa 

Registrace a přestupy se provádí dle „Registračního řádu volejbalu“ a „Přestupního řádu volejbalu“ 

– v platném znění. Tyto řády je možno získat na webových stránkách ČVS: 

http://www.cvf.cz/dokumenty/ 

Registrace lze provádět i prostřednictvím systému VIS, přes položku Podatelna – Přihláška 

k registraci. 

Elektronický způsob: 

Podkladem pro základní registraci, vystavení nového průkazu člena ČVS, zrušení a obnovy 

registrace, ohlášení přestupu a hostování a předčasného ukončení hostování je: 

 v systému VIS, v modulu „Podatelna“ řádně vyplněná „příslušná žádost“, elektronický souhlas 

žadatele (u žadatelů mladších 15-ti let rodiče nebo zákonného zástupce), elektronický souhlas 

oprávněné osoby mateřského oddílu (u přestupů případně podání námitky) i nového oddílu, 

 zadání do systému VIS elektronické fotografie (vzor pasová), 

 elektronické uhrazení registračního, či přestupního poplatku. 

Pro vydání elektronického souhlasu jednotlivých žadatelů je na webových stránkách ČVS na adrese 

Přístup do VISu možnost „Zřídit / obnovit přístup do systému VIS". 

http://www.cvf.cz/cvs/registrace/
file://///PC-HP/Soutěže%202014-15/haza@cvf.cz
file://///PC-HP/Soutěže%202014-15/stepan.riha@email.cz 
http://www.cvf.cz/dokumenty/
http://old.cvf.cz/vis.php?action=looser
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Pro vydání elektronického souhlasu oprávněné osoby oddílu je nutné mít tyto osoby uvedené v systému 

VIS, v modulu „Oddíly“ s patřičnými právy. 

 

Písemný způsob: 

Podkladem pro základní registraci, vystavení nového průkazu člena ČVS, zrušení a obnovy 

registrace je: 

 ve všech rubrikách podle předtisku hůlkovým písmem nebo psacím strojem vyplněný tiskopis 

„Přihláška k registraci“, vlastnoručně podepsaný (u žadatelů mladších 15-ti let rodičem nebo 

zákonným zástupcem), podepsaný oprávněnou osobou oddílu a potvrzený razítkem oddílu, 

 pasová fotografie velikosti 3,5 x 4,5 cm, ne starší dvou let (na zadní stranu fotografie je nutno 

napsat jméno, příjmení a datum narození žadatele), 

 doklad (kopie) o úhradě registračního poplatku. 

Podkladem pro ohlášení přestupu, hostování a předčasného ukončení hostování je: 

 ve všech rubrikách podle předtisku hůlkovým písmem nebo psacím strojem vyplněný tiskopis 

„Ohlášení - ukončení - přestupu - hostování“, vlastnoručně podepsaný (u žadatelů mladších 15-ti 

let rodičem nebo zákonným zástupcem), podepsaný oprávněnou osobou mateřského i nového 

oddílu a potvrzený razítkem obou oddílů, 

 pasová fotografie velikosti 3,5 x 4,5 cm, ne starší dvou let (na zadní stranu fotografie je nutno 

napsat jméno, příjmení a datum narození žadatele), 

 doklad (kopie) o úhradě poplatku za přestup, či hostování. 

Žádosti o registrace a přestupy je možné posílat doporučeně poštou nebo vyřizovat osobně. 

Poplatky v registračním a přestupním řízení: 

 

Druh poplatku dospělí mládež mládež 
 

(za každý průkaz, přestup, hostování) od 19 let do 19 let do 12 let 
 

Vystavení nového průkazu 200 Kč 100 Kč neplatí 
 

Obnova průkazu 200 Kč 100 Kč neplatí 
 

Přestup, hostování 600 Kč 300 Kč neplatí 
 

Předčasné ukončení hostování 200 Kč 100 Kč neplatí 
 

Příplatek za písemné použití 100 Kč 100 Kč neplatí 
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Platby se provádí: 

a) Elektronickým způsobem výhradně na účet číslo 226037156/0300 s variabilním symbolem 

šestimístným číslem účtu v modulu Banka nebo devítimístným číslem žádosti v modulu Podatelna. 

Úhradu je možné provést poštovní poukázkou, příkazem k úhradě nebo v hotovosti v peněžním ústavě. 

 

b) Písemným způsobem výhradně na účet číslo 777119/5500 s variabilním symbolem „68420“ při 

vystavení nového průkazu, „68480“ při obnově průkazu nebo „68430“ při přestupu, hostování, či 

ukončení hostování. Úhradu je možné provést poštovní poukázkou, příkazem k úhradě nebo v hotovosti 

na příslušném registračním místě. 

 

V Praze 1. července 2012.    Vladimír T a b a r a, předseda RMK ČVS 
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Příloha č. 3  

Vytvoření, doplňování, opravy a tisk soupisky v systému VIS 
 
1) Přihlaste se do systému 
Připojte se k internetu a ve svém internetovém prohlížeči nastavte adresu VIS, zadejte své uživatelské 
jméno a heslo. Pokud jej ještě nemáte požádejte předsedu STK KVS (Ing. Deďo) nebo vedoucího 
příslušné soutěže  o jeho přidělení.  
 
2) Otevřete svojí soupisku 
V hlavním „puzzle“ menu zvolte modul Soupisky. Před sebou byste měli mít soupisku (nebo všechny 
soupisky) kterou máte na starosti. Pokud jí nevidíte je možné, že vám vedoucí soutěže ještě nepřiřadil 
práva – kontaktujte ho a počkejte až se soupiska ukáže. Klepněte na soupisku,  kterou chcete otevřít. 
 
3) Pracujte se soupiskou 
Na stránce je vidět soupiska (i když může být zpočátku prázdná) a pod ní seznam dalších hráčů/ek oddílu, 
kteří/é lze na soupisku přidat. Prostým klepnutím na seznam (bez dalšího potvrzování) se hráč/ka přesune 
nahoru na soupisku. Hráči/ky, kteří nemají uhrazen LP nebo nemají platný průkaz budou zobrazeni/ny 
červeně. Každé přidání pečlivě zvažte. Je možné, že někoho nemůžete najít – asi to bude způsobeno tím, 
že již je přidán na soupisku dalšího družstva téhož oddílu nebo není v evidenci vůbec. V kategoriích 
dospělých lze (u družstev, která nejsou A) vyznačit střídavý start zaškrtnutím pole „Střídavý start“ u 
příslušného hráče/ky. Kdykoliv můžete využít přiloženou nápovědu – stačí klepnout na tlačítko Nápověda 
v menu. 
 
4) Co dělat nelze? 
Ze soupisky nelze hráče/hráčky odstranit – to může udělat pouze vedoucí soutěže (je třeba zkontrolovat, 
že hráči/ky za toto družstvo ještě nenastoupili). Na soupisku nelze přidat F hráče – to může udělat pouze 
vedoucí soutěže (po kontrole farmářské smlouvy). 
 
5) Soupiska je hotová 
Jakmile dokončíte změny v soupisce klepněte myší na TISK. Soupisku ve tvaru PDF (Adobe Acrobat) 
standardně vytiskněte na svojí tiskárně. Systém upozorní pokud někteří hráči/ky či funkcionáři nemají 
některé náležitosti v pořádku a tyto osoby nevytiskne!  
 
6) Platnost soupisky 
Nezapomeňte, že každá změna v elektronické soupisce má okamžitou platnost. Přidání hráče/ky je 
provedeno okamžitě bez čekání na nějaká odsouhlasování, avšak rozhodčí připustí ke hře pouze osoby 
uvedené na vytištěné soupisce PŘED začátkem utkání. A obráceně, ze soupisky jsou okamžitě odstraněni 
hráči/ky, kteří přestoupí či hostují do jiného oddílu. Povinností družstva je vytisknout a předložit k utkání 
soupisku novou, aktualizovanou – pokud tak neučiní vystavují se nebezpečí postižení hracími důsledky 
soutěžní komisí. 
 
Upozornění: Za sestavení soupisky odpovídá družstvo! Družstvo je povinno dodržovat veškerá 
ustanovení platných řádů (zejména SŘV), předpisů a rozpisu soutěže. VIS se snaží zásadní chyby 
neumožnit a na drobnější chyby alespoň upozornit, ale za případné chyby nese odpovědnost družstvo (tak 
jako dosud).

http://old.cvf.cz/vis.php?action=looser
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Příloha č. 4  

Hlášení výsledků utkání v soutěžním období 2017/2018  
 

Výsledek je třeba nahlásit po skončení utkání co nejrychleji, vždy však v den konání utkání, jinak bude 
družstvo postihováno pořádkovou pokutou. K hlášení je možno použít tyto způsoby:  
 
1) Hlášení výsledku pomocí SMS:  
 
SKUPINA  ČÍSLO UTKÁNÍ  VÝSLEDEK  (SETY ) na telefon 724 234 234!!! 
POZOR ! jednou SMS zprávou odeslat výsledek jediného utkání  ve formě  
Příklad :  
muži: ZLK-M 23 3:1 (15,-12,7,22)       234 234 
ženy: ZLK-Z 15 3:0 (18,29,21)                       234 234  
junioři: ZLK-JRI 16 3:0 (18,29,21)                 234 234 
juniorky: ZLK-JKY 9 2:3 (-20,26,-18,32,-13)  234 234 
žáci: ZLK-ZCI 11 3:1 (15,-12,7,22)       234 234 
 
Jednotlivé údaje musí být odděleny mezerou, SMS nesmí obsahovat žádné jiné znaky, dodržujte přesně 
výše uvedený vzor. Pro jedno utkání je jedna SMS zpráva, tzn. hrají-li se dvojutkání, je nutno poslat SMS 
zprávu pro každé utkání zvlášť. 
 
2) Hlášení výsledků zadáním do VIS: (nutná registrace ve VIS) 
Po spuštění programu VIS, otevřít modul soutěže, otevřít příslušnou soutěž a v rozpisu vyhledat utkání. 
Kliknutím na aktivní “zadej“  otevřete okno pro zapsání výsledku.  Výsledek se musí zapsat ve tvaru -  
výsledek (sety) -  např.: 3:1 (15,20,-20,19).
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Příloha č. 5  

Zásady povinné péče o mládež, jejichž družstva hrají 
soutěže krajských přeborů Zlínského kraje 
 
1. Předsednictvo KVS Zlínského kraje stanovuje povinnou péči o mládež v tomto rozsahu: 

 KP dospělých – jedno družstvo mládeže příslušné kategorie 

 

2. Pro družstvo mužů musí plnit povinnou péči pouze chlapecká družstva mládeže a pro družstva žen 

pouze dívčí družstva mládeže. 

 

3. Družstvo mládeže může plnit povinnost pouze pro jedno družstvo dospělých. 

 

4. Povinnost je splněna, jestliže družstva mládeže v rozsahu podle bodu 1 jsou zařazena do libovolných  

mistrovských soutěží ČVS 2015-16 splňujících náležitosti dle článku 10. tohoto Rozpisu a soutěž řádně 

dokončí.  

 

5. Povinnost může být plněna: 

a) družstvy mládeže vlastního oddílu,  

b) družstvy mládeže jiného oddílu v rámci KVS Zlínského kraje na základě písemné smlouvy,  

c) družstvem Asociace školních sportovních klubů na základě písemné smlouvy, 

d) minimálně 4 družstvy barevného volejbalu vlastního oddílu, které odehrají min. 4 turnaje 

  

6. Splnění povinnosti potvrzuje oddíl v přihlášce družstva dospělých do soutěže. 

V případě plnění povinnosti podle odst. 5 B) předkládá oddíl navíc písemnou smlouvu 

 na KVS před zahájením příslušné soutěže dospělých. 

 

7. Kontrolu plnění povinnosti provádí STK KVS kdykoliv během soutěžního období. 

 

8. Postihy za neplnění povinné péče o mládež jsou následující:               

 - muži    5.000 Kč 

 - ženy    3.000 Kč 

 

9. V případě nesplněné povinnosti péče o mládež a nezaplacení postihů dle bodu 8., nebude družstvo 

zařazeno do následujícího ročníku soutěží KP ZL KVS.
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Příloha č. 6  
 

Adresář rozhodčích 
 

OVS Uherské Hradiště 

Předseda KR: Tomáš Zimmermann 
 

Jméno Mobil E - mail PSČ Adresa

I. třída

Dziacký Jiří 777 764 691 jiri.dziacky@seznam.cz 686 01 Uh. Hradiště, 28. Října 988

Možnár Martin 731 959 072 moznar.martin@centrum.cz 763 61 Napajedla, Zábraní 1376 

Peťura Zdeněk 607 235 575 z.petura.sen@seznam.cz 696 62 Strážnice, Smetanova 926

Zimmermann Tomáš 732 551 258 tzimmermann@seznam.cz 687 71 Bojkovice, Šafránky 920

II. třída

Bemer Karel 736 453 234 karelbemer@seznam.cz 687 66 Květná, Em.Zahna 353

Kadlec Martin 604 659 185 mates.k@hotmail.com 687 71 Bojkovice, Čtvrť 1. máje 722

III.třída

Bureš Ondřej 731 894 092 burees@gmail.com 687 56 Prakšice, Pašovice 144

Procházka Marek 602 787 942 pckurzy@email.cz 698 01 Veselí nad Moravou, Hutník 1421

Šebesta Daniel 734 797 199 sebik111@seznam.cz 687 71 Bojkovice, Štefánikova 621
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OVS Vsetín 
Předseda KR: Pavel Laža 

 

 

Jméno Mobil E - mail PSČ Adresa

I. třída

Gabrlík Miroslav 721 272 109 gabrlikmi@seznam.cz 757 01 Val. Meziříčí, Seifrtova 696

Laža Pavel 732 439 494 lazovi@volny.cz 755 01 Vsetín, Rokytnice 457

Sirotek Václav 720 271 057 vaclav.sirotek@seznam.cz 756 61 Rožnov pod R., Revoluční 1703 

II. třída

Burda Pavel 732 867 982 burdovi.jurinka@seznam.cz 757 01 Val. Meziříčí, 

Horák Aleš 737 935 153 alikhorak@seznam.cz 756 01 Hovězí 663

Hronešová Eliška 608 906 976 hronesova@seznam.cz 756 62 Střítež n. B. 64

Pavlica Bohdan 602 567 141 bohdan.pavlica@seznam.cz 755 01 Vsetín, Rokytnice 79

Radoměřský Vladimír 776 883 541 lada.radar@centrum.cz 755 01 Vsetín, Rokytnice 407

III. třída

Blažek Miroslav 737 008 905 miroslav.blazek@pwo.cz 75701 Valašské Meziříčí 

Šťastný Tomáš, Ing. 732 600 882 stastnyt@seznam.cz 756 11 Leskovec 121

Žůrek Jiří 603 223 290 jirizurek@email.cz 75501 Vsetín 
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OVS Kroměříž 

Předseda KR: Karel Zaoral 
 
 

 

Jméno Mobil E -mail PSČ Adresa

I. třída

Škrabal Jaroslav 608 870 515 brita@vianet.cz 767 01 Kroměříž, Úprkova 2697

Zaoral Karel 603 591 926 karel.zao@seznam.cz 767 01 Kroměříž, Peřinkova 2361/5

II. třída

Kolář Zdeněk 608 614 268 kolarih@seznam.cz 769 01 Holešov, Dukelská 421

III. třída

Fojtík Vojtěch 606 186 094 fojtvo@seznam.cz 767 07 Stoličkova 1627, Kroměříž

Grohar Jakub 732 236 089 grohar@seznam.cz 767 01 Kroměříž, Nádražní 2015

Moravčík Jan 732 560 567 h.moravcik@seznam.cz 76707 Fügnerova 738, Kroměříž

Šimek Jan 608 654 443 simkrom@seznam.cz 767 01 Kroměříž, Obvodová 3948
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Příloha č. 6  

Rozpis krajských volejbalových soutěží dospělých a mládeže na soutěžní období 2016 - 17  39/41   

 

OVS Zlín 

Předseda KR: Vladimír Prokopec 

 

Jméno Mobil E - mail PSČ Adresa

I. třída

Prokopec Vladimír, Ing. 724 070 997 vladimir.prokopec@seznam.cz  760 05 Zlín, Česká 4752

Valoušek Pavel 606 758 195 valousekp@seznam.cz 763 02 Zlín, Malenovice- Slatiny 397

II.třída

Gresl Jaroslav 731 642 393 gresl.der@seznam.cz 760 01 Zlín, Lazy-Prlovská 3859

Gresl Josef 603 254 443 JosefGresl@seznam.cz  760 01 Zlín - Zálešná 

Horalík Michal, Ing. 603 148 250 m.horalik@gmail.com   763 21 Lipová 125

Matoušek Jaroslav, Ing. 737 761 282 matousekjar@email.cz  760 01 Zlín, Díly IV/884

Valihrach Miroslav 602 563 759 acronchemicals@gmail.com  760 01 Zlín, Malenovice

Vybíral Vojtěch, Ing. 577 214 973 vybiral.vojta@seznam.cz 760 01 Zlín, Kamenná 3852

III.třída

Indrová Lenka 608522687 NeceCampb@seznam.cz 763 21  Slavičín

Jakubíček Lubomír 602507842 jakl04@seznam.cz 760 05  Zlín, Na Honech III/4927

Melichárek Zdeněk, Mgr. 606 777 218 melicharek@fame.utb.cz 760 05 Zlín, Podlesí 4933

Miklasová Monika 731 260 013 miklasova.m@centrum.cz 763 31 Brumov-Bylnice, H. Synková 949

Soudil Václav 723547413 vs-sova@volny.cz

Spáčilová Monika 737 885 921 spmonula@seznam.cz 763 32 Nedašov, Návojná 136
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 Příloha č. 7  

Hrací protokol závazný pro všechny účastníky 
krajských soutěží 
 

 45 minut před začátkem utkání - příchod rozhodčího na hřiště, 
 30 minut před začátkem utkání - kontrola hřiště, sítě a zápisu o utkání (registrace a soupisky), 
 15 minut před začátkem utkání provede rozhodčí losování a zahájí písknutím rozcvičování 

družstev na síti podle výsledku losování, 
 5 minut před zahájením utkání ukončí rozcvičování, družstva se pozdraví, nahlásí ústně postavení 

a zapisovatel zapíše libero do zápisu o utkání, 
 pokyn k zahájení hry písknutím provede rozhodčí po kontrole postavení (případném připuštění 

libera do hry) v určený čas dle Rozpisu. 
 

Poznámka:  
Hra bez zapisovatele je nepřípustná. Rozhodčí hru pro nepřítomnost zapisovatele nezahájí  a prohlásí 
družstvo za nepřítomné s hracími důsledky. Rozhodčí umožní zapsat do Zápisu kapitánovi vše o co je 
v průběhu utkání kapitánem ve hře požádán, v rámci MPV. ( povolí zapsat nesprávný výklad pravidla, 
nepovolí kritiku výkonu při rozhodování o chybách). Vždy jako poslední se písemně vyjádří k poznámce, 
zapsané kapitánem. Po utkání, před uzavřením Zápisu může rozhodčí osobně zapsat připomínky kapitánů 
a trenérů družstev k průběhu utkání (např. slabé osvětlení, menší volné zóny, stav hřiště a jeho vybavení, 
hrubosti diváků, apod.). 
 
 
 

Důležité upozornění !!! 

Všechny soutěže ČVS budou řízeny dle pravidel zahrnujících změny přijaté FIVB. Tyto jsou 

uvedeny v publikaci „Pravidla volejbalu 2015 – 2016“ a jsou k  dispozici na: Pravidla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://old.cvf.cz/?clanek=14158
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 Příloha č. 8  

 Kampaň Fair-Play ČVS 
V rámci kampaně fair-play chce Český volejbalový svaz napomáhat šíření myšlenek fair-play ve 

volejbale, zejména v následujících oblastech: 

a) Spolupůsobit při výchově mládeže v duchu fair-play, zejména vštěpováním čestného 

sportovního soutěžení, úcty k soupeři, trenérům a rozhodčím a čestného vystupování ve sportu a v 

životě. 

b) Přispívat k rozvoji myšlenek fair-play, podporovat a propagovat tyto myšlenky na všech 

úrovních Českého volejbalového svazu. 

c) Sledovat a vyhledávat činy odpovídající duchu fair-play. 

d) Oceňovat sportovce, funkcionáře, trenéry a rozhodčí, kteří ve svém životě vždy prosazovali 

myšlenky fair-play a ty, kteří příkladným činem při sportovním zápolení obětovali, nebo snížili 

svou šanci na výhru podle hesla „vítězit, ale ne za každou cenu“. Dále ocenit toho, kdo soustavně a 

dlouhodobě propaguje čestný boj a rytířskost ve volejbalu 

e) Podporovat vznik všech iniciativ v klubech, oddílech a na všech úrovních ČVS, které usilují o 

prosazení zásad čestného jednání v duchu fair-play ve volejbalu i ve společenském životě, zvláště 

pak těch, které jsou zaměřeny na výchovu mládeže. 

Ve své činnosti spolupracuje ČVS se všemi orgány ČVS, se sdělovacími prostředky v rámci 

mezinárodních akcí s CEV a FIVB eventuálně MOV i dalšími organizacemi obdobného zaměření 

(např. Klub sportovních novinářů, …). 

Český volejbalový svaz udělí: 

a) Cenu fair-play ČVS za významnou a dlouholetou propagaci myšlenek fair-play, za mimořádný 

čin, nebo za dlouholetou příkladnou výchovnou práci s mládeží, či úspěšnou státní reprezentaci 

spojenou s čestným jednáním a chováním v průběhu celé aktivní kariéry. 

b) Diplom fair-play ČVS za takovou činnost, která významně napomohla rozvoji, prezentaci a 

propagaci myšlenek čestného boje, nebo za významný čin v duchu fair-play. 

c) Děkovný dopis za obdobné méně výrazné činy. 

 

Návrhy na ocenění může posílat každý klub, oddíl, nebo člen ČVS k rukám generálního sekretáře 

ČVS od 01.07. kalendářního roku do 31.03. roku následujícího. O ocenění rozhodne správní rada 

ČVS na základě doporučení Komise společenského významu ČVS. Vyhlášení oceněných proběhne 

u příležitosti vyhlášení výsledků ankety „O nejlepšího volejbalistu …“. 

 

  


