
   

Krajský volejbalový svaz Vysočina, p.s. 1 

Zápis z jednání STK KVS Vysočina 

 

Program jednání: 

 STK rozhodla ve věci neoprávněného startu hráček TJ Sokol Bedřichov „A“ v soutěži VY-ZKY 

takto: 

Již odehraná utkání č. 31 a 34 skupiny VY-ZKY-C budou ve VIS zapsány výsledkem 0:2(-0,-0) 

resp. 2:0(0,0) v neprospěch TJ Sokol Bedřichov „A“. 

Neodehrané utkání č. 35 bude VIS zapsáno výsledkem X:2, jako kontumace v neprospěch TJ 

Sokol Bedřichov „A“. 

Žádné sankce v této věci nejsou uplatněny. 

 

 STK rozhodla ve věci dohrání a ukončení krajských soutěží ve volejbalu ženské složky ročníku 

21/22 takto: 

VY-ZKYM – vzhledem k tomu, že soutěž není kvalifikační na MČR bude sehrání soutěžních 

utkání možné i po termínu 31. 3. 2022. Soutěž budu ukončena dle aktuální „covid“ situace 

v ČR. 

VY-ZKY – vzhledem k tomu, že soutěž je kvalifikační na MČR, musí být soutěžní utkání 

sehrána nejpozději 31. 3. 2022. K tomuto datu bude soutěž ukončena.  

V případě, že některá utkání skupiny VY-ZKY-D nebudou sehrána ani v náhradních termínech 

nebudou ve VIS zapsána žádným výsledkem. Nasazení družstev do třetí části bude dle 

nedohrané tabulky skupiny. 

Systém třetí části soutěže bude změněný na dva hrací termíny 27. 2. a 6. 3. 2022. Družstva na 

prvních třech místech po druhé části soutěže budou hrát turnajově, přičemž družstva na 

prvních dvou místech mají přednostní právo pořadatelství jednoho z turnajů. Družstva na 4. 

až 13. místě sehrají dvě dvojutkání systémem „doma-venku“. Systém nasazení je 4-5, 6-7 atd. 

Družstvo na 14. místě po druhé části se třetí části neúčastní. 

VY-KKY, VY-JKY, VY-Z – vzhledem k tomu, že soutěže jsou kvalifikační, musí být soutěžní 

utkání sehrána nejpozději 31. 3. 2022. K tomuto datu budou soutěže ukončeny. Vítězové 

soutěží mají právo podat přihlášku do kvalifikace o vyšší soutěž. V případě, že některá utkání 

nebudou sehrána ani v náhradních termínech budou ve VIS zapsána výsledkem 0:3(-0,-0,-0) 

resp. 3:0(0,0,0) v neprospěch družstva, které původně o náhradní termín žádalo. 

 

 

     Zapsal: 

 

 

 

     ………………………………………………………. 

             Jan Bažó 

Datum 20. 1. 2022 

Místo jednání Restaurace Zezulkárna, Jihlava 

Účastníci ☒Petr Vašíček 

 ☒Jan Bažó 

 ☐Ondřej Žaba 

Zapsal Jan Bažó 


