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Všeobecná ustanovení: 

 Soutěž řídí komise mládeže OVS F-M 

 Řídící: Miloslav Chrobák, Janovice 363, 739 11; M: 734 412 953;    E-mail: chrobak13@seznam.cz 

 Hraje se podle nových oficiálních pravidel volejbalu, platných od 1. 7. 2009 (bez libera) na 

soupisky potvrzené oddílem a bez licenčních poplatků. Oddíly s více družstvy předloží soupisky 

potvrzené řídícím soutěže. 

 Družstva nastupují v jednotném oblečení, číslování dresů je povoleno od 1 – 99. 

 Výška sítě je 230 cm, hraje se s míči Gala určenými pro mládež. 

 Žákovské kategorie se hrají  jako smíšené soutěže tak, že družstvo může být složeno z chlapců 

a děvčat v libovolném poměru (6 – 0 až 0 – 6). 

 Startují žáci a žákyně narození 1.1. 1997 a mladší. Družstvo musí doprovázet osoba starší 18 let 

a nese za družstvo právní zodpovědnost. Trenér předkládá rozhodčímu před utkáním průkaz 

ČVS nebo jiný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas). 

 Oddíl zodpovídá za zabezpečení lékařské prohlídky u všech členů družstva dle čl.12 Soutěžního 

řádu ČVS. 

 Povinností pořadatele turnaje je zajistit počitadlo a zápisy. 

 Nehrající družstva jsou povinna poskytnout pořadateli zapisovatele. 

 Družstva startují na vlastní náklady. Po soutěži však bude družstvům uhrazena část nákladů za 

pořadatelství turnajů a cestovné. 

 Hrací dny jsou soboty a neděle. Začátky turnajů jsou v 9 hodin – pořadatel turnaje má právo 

změnit začátek turnaje dle místních podmínek. 

 Hraje se v tělocvičnách turnajovým způsobem na dva vítězné sety. 

 Při účasti 5 týmů bude jedna skupina, při dohlášení dalších týmů se vytvoří skupiny dvě 

 V případě dohlášení dalších týmů se počet celků ve skupinách přizpůsobí 

čtyřčlenným skupinám (každý s každým = 6 utkání ve skupině) a tříčlenným (2x 

každý s každým = opět 6 zápasů na den) 

 Pokud bude mít pořadatel k dispozici dvě tělocvičny, pak ppři počtu šesti týmů se 

upřednostní varianta systému hraní každý s každým 

 První turnaj se koná v SO 6.10.2010 v hale SPŠ F- M na ulici 28.října ve Frýdku-Místku.  

 Po každém turnaji se určí pořadí všech týmů a udělí body za umístění podle vzoru 

1. místo =   10 bodů   5. místo =  4 body 

2. místo =    8 bodů  6. místo =  3 body 

3. místo =    6 bodů  7. místo =  2 body 

4. místo =    5 bodů                  8. místo =  1 bod 

 v turnajích se hodnotí výsledky italským způsobem 

 výhra 2:0          = 3 body 

 výhra 2:1          = 2 body 

 porážka 1:2      = 1 bod 

 porážka 0:2      = 0 bodů 

 kontumace       = -1 bod 

mailto:chrobak13@seznam.cz


 Po turnaji první ze skupin postoupí do vyšší skupiny a poslední pak spadnou do nižší skupiny. 

 Celkové pořadí v soutěži pak bude určovat součet získaných bodů za všechny turnaje. 

 Výjimečně lze připustit omluvenou absenci na turnaji. V tomto případě je družstvo zařazeno 

v dalším turnaji podle zatím získaných bodů. POZOR V TOMTO PŘÍPADĚ BY VE TŘÍČLENNÉ 

SKUPINĚ ZBYLA POUZE DVĚ DRUŽSTVA. 

 Pokuty: polovina ze sazebníku OP dospělých. Při omluvené absenci na turnaji se poměrně krátí 

dotace družstvu. Při první neomluvené absenci se dotace krátí na polovinu, při druhé je 

družstvo vyloučeno ze soutěže a dotace se ruší. 

 Rozhodčí na jednotlivé turnaje  

5. deleguje komise rozhodčích OVS 

6. podle rozhodnutí pořadatele může domácí tým zajistit sudí ze svých zdrojů 

7.  Odměny: za první a druhé utkání 70,-Kč; za každé další utkání 55,-Kč + cestovní náklady a 

stravné.  

 Zápisy se pořizují na předepsaném ležatém formátu a ŘÁDNĚ ZKONTROLOVANÉ A VYPLNĚNÉ 

se zasílají první pracovní den po turnaji na adresu řídícího soutěže (bude akceptováno také 

zaslání neskenovaných zápisů). Jména a příjmení hráčů stačí vyplnit do zápisu prvního utkání.  

 Vítěz získává titul Přeborníka okresu F-M a obdrží diplom.  

 Pořadatelé jednotlivých turnajů obdrží po ukončení soutěže dotaci ve výši 800,- Kč za jeden 

turnaj. Na částečnou úhradu cestovného obdrží každý tým 200,-Kč za jeden turnaj. 

 

ADRESÁŔ  DRUŽSTEV: 

1. SK Metylovice žačky  Ing. Lumír Hajdušek, T: 558 686 168;  

      E-mail: hajdr@email.cz  

2. Sokol Palkovice  žáci  Richard Šnajder,  M: 776 152 916;       

     E-mail: richard.snajder@seznam.cz  

3.  VK Raškovice žáci + žačky Veronika Jerglíková,  M: 725 500 117 

      E-mail: jerglikovaveronika@seznam.cz   

4. – 5.   ŠSK Beskydy  A,B  žáci            Jiří Pelikán,  M: 733 319 542;  

      E-mail: jirik.pelikan@seznam.cz 

      6. ŠSK Ostrava  žáci              Zdeněk Štefko           Mobil: 724 560 475 

      E-mail: stefkoz@seznam.cz 

  Hrací termíny soutěže: 

 I.turnaj  SO  6. 10. 2011 

 II.turnaj  SO  3. 11. 2012    

 III.turnaj  SO  1. 12. 2012  

 IV.turnaj  SO 12. 1. 2013 

 V.turnaj  SO 16. 3. 2013 

 VI.turnaj  SO 20. 4. 2013 

 

Frýdek-Místek, dne 5. 11. 2012 
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