
 

ZÁSADY ROZPISU 
mistrovských soutěží KVS Vysočina dospělých a mládeže 

2022 / 2023 
 

 
 

1. Řízení soutěží 
 
Soutěže řídí Sportovně technická komise Krajského volejbalového svazu Vysočina, p. s. se sídlem Sportovní 1750/7,  
594 01 Velké Meziříčí. 

. 
 

soutěže vedoucí soutěže kontakt 

MUŽI - U22,U20,U18,U16,U14 Ondřej Žaba +420 739 491 878, ondra.zaba.ml@seznam.cz 

ŽENY - U22,U20,U18,U16,U14 Jan Bažó +420 725 588 599, e- mail bazo.jan@volny.cz 

DELEGACE A PŘEDELEGACE 
ROZHODČÍCH 

Jiří Palát +420 724 708 144, e-mail: jiri.palat@seznam.cz 

   

 
 
 

Registrace a matrika Praha: Vladimír Bednář TZ: 245 006 214 
ČVS Praha     MT: 770187001 
Bělohorská 19 
160 00  Praha 

 
Registrace a matrika Brno: Štěpán Říha TZ: 542 211 815 

JmKVS Brno M: 602 766 605 
Vídeňská 9 
639 00  Brno 

 
2. Pořadatel 

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

3. Hrací termíny a začátky utkání 
 

Hrací termíny jsou uvedeny v rozlosování soutěží (VIS pro příslušnou kategorii). Není-li uvedeno jinak, jsou 
začátky utkání v 10.00 a 13.00 hod. Pořadatel může v odůvodněných případech změnit začátek utkání bez 
souhlasu soupeře a STK v časovém rozmezí 9-11 a 13-15 hod. Družstva se mohou dohodnout na dřívějším 
začátku druhého utkání (záznam do zápisu). Náhradní termíny (NT) uvedené v rozpise jsou VÝLUČNĚ PRO 
POTŘEBU STK! Odložená utkání musí být sehrána nejpozději před datem ukončení jednotlivých soutěží. 

 
Změny termínů jsou možné pouze výjimečně se souhlasem STK v rámci SŘV. O změnu termínu žádá družstvo 
prostředníctvím žádosti uvedené ve VIS. Družstvo, které o změnu termínu utkání žádá, je povinno zaplatit 
poplatek ve výši 300,- Kč. V případě přeložení termínu turnaje je poplatek stanoven částkou 500,- Kč  Bezplatně 
lze změnit termín, nebo čas utkání do 28.8. 2022. 
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Pokud družstva odehrají utkání v jiném termínu, než jak je uvedeno v rozpisu bez povolení změny 
termínu řídícím soutěže, budou obě družstva potrestána pořádkovou pokutou. Rozhodčí, který utkání odřídí 
pouze na oznámení družstva bez delegace od KR KVS Vysočina, p.s., bude rovněž potrestán pořádkovou 
pokutou dle sazebníku. Disciplinárního provinění se dopustí všichni funkcionáři utkání v případě, že uvedou 
do zápisu o utkání datum jiného dne, než bylo skutečně odehráno. 
 

4. Místo utkání 
 

Všechna mistrovská utkání dospělých i mládeže se konají v tělocvičnách. 
 

Návrh na změnu místa utkání zasílá pořadatel 10 dní předem dle SŘV vedoucímu soutěže, který provede 
změnu ve VIS. 

 
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 obou 
utkání. 

 
5. Úhrada nákladů 

 
Družstva startují v soutěži na vlastní 

náklady. A) Startovné do soutěže (hradí 

družstvo):  

 dospělí I. třída    1 200,- Kč  
 mládežnická kategorie   400,- Kč  

 

Při podání přihlášky po termínu, tj. po 15.6. 2022, je družstvo povinno zaplatit vedle startovného 
sankční poplatek ve výši 300 Kč. 

 
B) Členské příspěvky pro sezónu 

2022/2023 

Hráči uvedení na soupisce družstva, rozhodčí, uvedeni na listině rozhodčích a ostatní funkcionáři 
podílející se aktivně na činnosti ČVS, zaplatí v souladu se směrnicí ČVS (pro všechny členy podle data 
narození) členský (dříve licenční) příspěvek ČVS na účet ČVS prostřednictvím VIS ve výši: 

 
 dospělí - nad 18 let   300,- Kč  
 mládež - do dovršení věku 18-ti let  200,- Kč  

 
    Náklady na rozhodčí hradí pořadatel v Kč takto: 
 

 muži, ženy KP I. třída   400,- Kč (1 zápas)   
 mládež     300,- Kč za každé utkání hrané na tři vítězné sety  

250,-Kč za utkání hrané na dva vítězné sety 
                                                                                                                                                                                                                           

za předpokladu, že je rozhodčí delegován KR KVS Vysočina, p.s. 
 
V případě, že rozhodčí je ustanoven pořadatelem utkání v kategorii U16/U14, pak odměna rozhodčího je 
stanovena dle výše uvedeného sazebníku, případně dohodou rozhodčího s pořadatelem. 
 
Náklady na rozhodčí hradí pořadatel v Kč vždy před zahájením 1. utkání. 
 
Cestovní náležitosti rozhodčím ve výši ceny za dopravné hromadným dopravním prostředkem. V případě 
prokazatelné cesty autem ve výši 5,00 Kč/1 km při použití vozidla jedním rozhodčím; 5,50 Kč při jízdě dvou 
rozhodčích jedním osobním vozidlem a 6,00 Kč při více osobách. 

 



 

rozhodčím se poskytuje náhrada stravného podle času, stráveného k utkáním, a to ve výši: 
 

 trvá-li pracovní cesta nad 5 do 12 hodin 99,- Kč 
 trvá-li pracovní cesta nad 12 do 18 hodin 151,- Kč 
 trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 237,- Kč 

 
Stravné nenáleží rozhodčím v případě jejich delegace na utkání v místě trvalého 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. 

 
 

6.   Předpis 
 
Technická ustanovení 
 

 Krajské volejbalové soutěže se hrají podle platných pravidel volejbalu, platného soutěžního řádu 
volejbalu (SŘV) a podle rozpisu platného pro období 2022/2023. Rozhodčí a družstva jsou 
povinna dodržovat hrací protokol uvedený v příloze Rozpisu č. 3. 

 
 Vítězství v utkání se hodnotí třemi body pokud utkání skončí poměrem 3:0, popř. poměrem 3:1; 

dvěma body pokud utkání skončí poměrem 3:2; prohra 2:3 pak 1 bod; porážka 1:3, 0:3 je nula 
bodů a kontumace utkání -1 bodem. Obdobně při utkání hraném na dva vítězné sety. 
O umístění v tabulce rozhoduje počet dosažených bodů. 
V případě rovnosti bodů rozhoduje větší počet vyhraných utkání. 
Při rovnosti bodů a počtu vyhraných utkání rozhoduje poměr setů, následně poměr míčů. 

 
 Výška sítě:  
 

Kategorie Výška sítě 

Muži U22,U20,U18 243 cm 

U16 chlapci 230 cm 

U14 chlapci 215 cm 

Ženy U22,U20,U18 224 cm 

U16 dívky 220 cm 

U14 dívky 215 cm 

 
 Míče:  
barevné – právo volby má pořadatel, značky GALA BV5091S, BV5011S, BV 5591S 

 
7.   Věková kategorie (POZOR ZMĚNA) 
 

Kategorie Rok narození 

dospělí Bez omezení 

U22 1.1.2002 a mladší 

U20 1.1.2004 a mladší 

U18 1.1.2006 a mladší 

U16 1.1.2008 a mladší 

U14 1.1.2010 a mladší 
 
STK KVS Vysočina, p.s. může udělit výjimku hráči(čce) v kategorii mládeže na základě písemné žádosti 
organizačního pracovníka družstva z věkové kategorie za předpokladu, že hráč(čka) je pro nižší kategorii starší 
maximálně o 6 měsíců (tj. nejpozději datum narození 1. 7.) Výbor KVS Vysočina, p.s. může na základě písemné 
žádosti organizačního pracovníka udělit výjimku i z jiného důvodu, než je povoleno STK KVS Vysočina, p.s. 
 
K administraci výjimek je výborem KVS Vysočina, p.s. ustanoven sekretář KVS Vysočina, p.s., který vede o 
všech udělených výjimkách přesnou a prokazatelnou evidenci. 
 
Upozornění: platná znění a změny Směrnic a  předpisů ČVS jsou zveřejňována na internetových 
stránkách www.cvf.cz 



 

 
8.   Podmínky účasti a povinnosti 

 
Jsou uvedeny v čl. 14 a 15 SŘV, doplnění a upřesnění: 

 
originální soupiska družstva vytištěná pouze přes VIS, v případě udělení výjimky KVS Vysočina, p.s. potvrzená 
sekretářem KVS Vysočina, p.s. 
 

a) družstvo mládeže musí vést při utkáních osoba starší 18 let  
b) 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 této povinnosti bude trestáno pokutou. 

c) pořadatelé hlásí výsledky takto: pomocí zprávy sms na telefonní číslo 724 234 234 nebo pomocí 
programu VIS 

d) družstvo KP I. třídy mužů a žen předkládají rozhodčím při utkání vyplněné lístky na postavení 
e) hráči musí nastoupit v jednotných dresech a trenýrkách a to již při rozcvičení na síti, číslování 

družstva je v rozmezí 1-99, libero dle Pravidel 
f) zápisy o utkání budou pořizovány na jednotných formulářích vydaných KR ČVS, formuláře jsou k 

dispozici u sekretáře KVS Vysočina, p.s. Ondřeje Žaby 
g) družstvo je povinno zajistit pro vedení zápisu vyškoleného zapisovatele 
h) družstvo plní povinnou péči o mládež dle podmínek dále uvedených (příloha č.2 tohoto rozpisu) 
i) družstvo musí plnit povinnost podle přílohy DŘV „Tresty hráčů, trenérů a funkcionářů při 

udělení karet“, při vyloučení nebo diskvalifikaci hráče bez vystupňování sankce (urážlivé chování a 
agrese) automatické zastavení závodní činnosti na dvě utkání, resp. zastavení činnosti do 
vyřešení případu DK KVS Vysočina, p.s.. 

j) družstva zajistí, že v soutěži KP-I. muži, provedou trenéři družstev po skončení utkání 
hodnocení 
rozhodčích dle pokynu v Příloze č. 8 do poznámky Zápisu o utkání 

 
k) Pořadatel je dále povinen: 

a. zajistit hostujícímu družstvu samostatnou, uzamykatelnou šatnu se sociálním zařízením 
(sprchy, WC) 

b. zajistit rozhodčímu samostatnou, uzamykatelnou šatnu 
c. zajistit odpovídající stojan pro rozhodčího s možností stání při rozhodování (ve 

vyjímečných případech lze nahrazovat tělocvičným nářadím) 
d. zajistit manometr pro měření tlaku míčů a měřič výšky sítě 
e. zajistit pro soutěže KP I. třídy utírání podlahy 
f. zajistit lístky pro soutěže KP I. třídy pro postavení družstev i pro hostující družstvo 
g. zajistit vyškoleného zapisovatele, mít k dispozici ukazatel skóre a podání 
h. zajistit zaisolování volných konců ocelového lanka sítě a používat molitanové chrániče kůlů 
i. dát k dispozici v soutěžích KP hostujícímu družstvu pro rozcvičení minimálně 6 míčů 
stejné značky, s jakými se bude hrát utkání. Právo volby míče má pořadatel, míče musí 
odpovídat míčům uvedených v rozpisu soutěží. 

 
9.   Náležitosti 

 
a) hráči(ky) startují na platné Průkazy člena ČVS. Trenér se prokazuje platným průkazem člena 

ČVS, ostatní funkcionáři, zapsaní v zápise o utkání, se prokazují platným průkazem člena ČVS 
b) soupisky družstev vytvářejí organizační pracovníci pomocí programu VIS 
c) minimální počet hráčů družstva základní sestavy uvedených na soupisce je šest 
d) v případě, že družstvo nepředloží při zápase soupisku, rozhodčí uvede tuto skutečnost do zápisu 

o utkání, utkání se odehraje a družstvo bude potrestáno pořádkovou pokutou 
e) na základě ustanovení SŘV je možno zařadit hráče na soupisku nejpozději do 31.1.2023: 

 
10. Systém soutěže 

 
Systém soutěže bude dán podle počtu přihlášek jednotlivých kategorií 

 
 

 

 



 

13. Rozhodčí 

 

Utkání KP I. Třídy mužů řídí dva rozhodčí (v případě nedostatku rozhodčích bude na utkání delegován 1 
rozhodčí). Ostatní soutěže jeden rozhodčí. Delegace rozhodčích provádí KR KVS Vysočina, p.s. na utkání 
dospělích a mládeže mimo kategorie žáci a žákyně. Na utkání družstev žáků a žákyň nebudou 
delegování rozhodčí KR KVS Vysočina, p.s., je žádoucí, aby tato utkání byla řízena rozhodčími uvedenými 
v seznamu rozhodčích, kteří byli vyškoleni KR KVS Vysočina, p.s. a jsou mladší 18 let, a kteří se přihlásili k 
řízení soutěží v soutěžním ročníku 2022/2023 a zúčastnili se semináře rozhodčí 

MUDr. Petr Juda Ondřej Žaba 
předseda KVS Vysočina, p.s. sekretář KVS Vysočina, p.s. 


