
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Zpracovali:  Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM 

                     Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu 

 



1. Šestkový volejbal 

Všeobecná ustanovení: 

1.1. Soutěž řídí komise mládeže OVS F-M 

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

1.3. Hraje se podle nových oficiálních pravidel volejbalu, platných od 1. 7. 2013 (bez libera) na soupisky 

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

soutěže.  Družstva škol startují na soupisku soutěží AŠSK, potvrzenou ředitelem školy 

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

1.5. Výška sítě je 230 cm, hraje se s míči Gala. 

1.6. 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). 

1.7. Startují žáci a žačky narození 1.1.1998 a mladší. Družstvo musí doprovázet osoba starší 18 let, 

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

nebo jiný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas). 

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

řádu ČVS. 

1.9. Povinností pořadatele turnaje je zajistit počitadlo a zápisy. 

1.10. Nehrající družstva jsou povinna poskytnout pořadateli zapisovatele. 

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

pořadatelství turnajů a cestovné. 

1.12. Hrací dny jsou neděle. Začátky turnajů jsou v 9 hodin – pořadatel turnaje má právo změnit začátek 

turnaje dle místních podmínek. 

1.13. Hraje se v tělocvičnách turnajovým způsobem na dva vítězné sety. 

1.14. Při dohlášení dalších týmů bude soutěž přelosována při zachování hracích termínů. 

1.15. Rozlosování: 

1. První turnaj =  NE 27.10.2013; pořadatel = ŠSK Frýdlant n.O. 

2. Druhý turnaj = NE 24.11.2013; pořadatel = ŠSK Beskydy 

3. Třetí turnaj   = NE 15.12.2013; pořadatel = Palkovice 

4. Čtvrtý turnaj = NE 26.1.2014; pořadatel = Kozlovice 

5. Pátý turnaj =    NE 9.2.2014; pořadatel ŠSK Beskydy 

6. Šestý turnaj =   NE  23.3.2014; pořadatel Palkovice 

Po dohodě týmů a souhlasu řídícího soutěže je možné změnit pořadatelství. 

1.16. 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. 

1.17. Rozhodčí  

1.17.1. Na požádání pořadatele deleguje komise rozhodčích OVS 

1.17.2. Podle rozhodnutí pořadatele může domácí tým zajistit sudí ze svých zdrojů 

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

stravné.  
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1.18. 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 

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

1.19.  Vítěz získává titul Přeborníka okresu F-M a obdrží diplom, pohár a medaile.  

1.20. 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. 

1.21. Pokud tréninková  skupina splňuje kriteria „motivačního programu rozvoje mládeže“, vyhlášeného 

výborem OVS Frýdek-Místek, budou trenérům přiznány po ukončení soutěže vypsané finanční odměny. 

 

ADRESÁŔ  DRUŽSTEV: 

1. Sokol Palkovice  žačky  Veronika Fatrdlová,  M: 777 135 767;      

      E-mail: arevera@seznam.cz  

2.  TJ Sokol Kozlovice  žačky Alena Bednářová,  M: 722 948 562 

      E-mail: alenabednarova@seznam.cz   

3.     ŠSK Beskydy  žáci                        Lukáš Drastich,  M: 737 765 175;  

      E-mail: lukas.drastich@seznam.cz 

      4.     ŠSK Frýdlant n.O.   Ing. Nikola Němcová,  M: 721 384 461 

      E-mail: nemcova.sskbeskydy@gmail.com 

                                                                      Sportovní hala při ZŠ Komenského Frýdlant n.O. 
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2. Trojkový volejbal MŽ 

2.1. Soutěž je organizována Komisí mládeže OVS F-M, okresní sekcí AŠSK F-M a ŠSK Beskydy 

2.2. Soutěž je vypisována pro  

2.2.1. Klubová družstva - platí věkové kategorie ČVS: chlapci a dívky narození 1.1.2000 a mladší 

2.2.2. školní týmy – startují žáci 6. – 7.tříd a mladší 

2.3. Družstvo na turnaji tvoří maximálně šest hráčů a může být  složeno z dívek i chlapců 

2.4. Všechny týmy startují na soupisku, potvrzenou klubem nebo školou 

2.5. Zdravotní prohlídky 

 2.5.1. U klubových týmů zodpovídá oddíl  za zabezpečení lékařské prohlídky u všech členů 

družstva dle čl.12 Soutěžního řádu ČVS. 

 2.5.2. U školních týmů je třeba před každým turnajem předložit přihlášku na formuláři AŠSK, 

potvrzenou ředitelem školy. 

2.6.. Každý turnaj je hodnocen zvlášť, je tedy možné dohlašovat týmy i v průběhu sezóny 

2.7. Velikost hřiště a výška sítě:  

2.7.1. Při hraní na hale SPŠ je dána velikost hřiště 4,5 x 12 metrů; pořadatel turnaje má právo 

 přizpůsobit velikost hřišť podmínkám haly. 

2.7.2. V jiných prostorách má právo pořadatel určit velikost hřiště dle místních podmínek haly 

2.7.3. Výška sítě je 215 cm 

2.8. Systém turnajů:  

2.8.1. Pořadatel má právo určit systém turnaje dle počtu přihlášených týmů s podmínkou, že na 

turnaji odehraje každý celek minimálně tři utkání. Bude uplatňováno pravidlo o nutném posunu hráčů po 

dvou servisech 

2.8.2. Turnaje se konají vždy první čtvrtek v měsíci v době od 16:30 do 18:00. Prezentace týmů 

je do 16:15. První turnaj se koná ve ČT 3.10.2013 a bude ukončen v dubnu 2014 

2.8.3. Pro zdárný průběh turnajů bude zaveden přihlašovací systém na webu KVS MSK nebo 

ŠSK Beskydy 

2.9. Vklady do turnajů se neplatí 

2.10. Pořadatel zajišťuje rozhodčí 

2.11. Nehrající týmy jsou povinny dodat hráče jako zapisovatele (obsluhu ukazatele skóre) 

2.12. Pořadatel je povinen vypracovat tabulku s výsledky a pořadím, vše odešle vedoucímu soutěže 

2.13. K utkání je možné použít i turnajový zápis 

2.14. Hraje se dle pravidel modrého minivolejbalu 

2.15. Týmy nastupují v jednotném oblečení 

2.16.  Přihlášené týmy: 



TJ Sokol Kozlovice               Alena Bednářová,  M: 722 948 562 

      E-mail: alenabednarova@seznam.cz 

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

      E-mail: hajdr@email.cz  

2. TJ Sokol Palkovice    Veronika Fatrdlová,  M: 777 135 767;      

      E-mail: arevera@seznam.cz  

3. VK Raškovice   Šárka Sonnková, T: 732 241 173; 

E-mail: sarka.sonnkova@seznam.cz 

4. VK Beskydy Frýdlant n.O.  Petr Plucnara, T: 606 382 799; 

E-mail: petr.plucnara@tiscali.cz 

5. ŠSK Beskydy A,B,C,D  Werner Cigán, T: 724 218 568 

E-mail: werner.cigan@email.cz 

6. ŠSK Frýdlant n.O.   Ing. Nikola Němcová,  M: 721 384 461 

      E-mail: nemcova.sskbeskydy@gmail.com 
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3. Trojkový volejbal SŽ 

3.1. Soutěž je organizována Komisí mládeže OVS F-M a okresní sekcí AŠSK F-M  

3.2. Soutěž je vypisována pro  

3.2.1. Klubová družstva (platí věkové kategorie ČVS: chlapci a dívky narození 1.1.1998 a mladší 

3.2.2. školní týmy – startují žáci 8. – 9.tříd a mladší 

3.3. Družstvo na turnaji tvoří maximálně šest hráčů a může být složeno z dívek i chlapců 

3.4. Všechny týmy startují na soupisku, potvrzenou klubem nebo školou 

3.5. Zdravotní prohlídky 

 3.5.1. U klubových týmů zodpovídá oddíl  za zabezpečení lékařské prohlídky u všech členů 

družstva dle čl.12 Soutěžního řádu ČVS. 

 3.5.2. U školních týmů je třeba před každým turnajem předložit přihlášku na formuláři AŠSK, 

potvrzenou ředitelem školy 

3.6. Družstvo pro daný turnaj tvoří maximálně šest hráčů 

3.7. Každý turnaj je hodnocen zvlášť, je tedy možné dohlašovat týmy i v průběhu sezóny 

3.8. Velikost hřiště a výška sítě: upřednostňuje se velikost hřiště 4,5 x 12 metrů; pořadatel turnaje má 

právo přizpůsobit velikost hřišť podmínkám haly. Výška sítě je 230 cm. 

3.9. Systém turnajů:  

3.9.1. Pořadatel má právo určit systém turnaje dle počtu přihlášených týmů s podmínkou, že na 

turnaji odehraje každý celek minimálně tři utkání 

3.9.2. Turnaje se konají vždy druhý čtvrtek v měsíci v době od 16:30 do 18:00. Prezentace týmů 

je do 16:15   ČT 10.10. + 14.11. = Frýdlant n.O (hala ZŠ Komenského).; ČT 12.12. = Metylovice; další 

pak dohodou do dubna 2014 

3.9.3. Pro zdárný průběh turnajů bude zaveden přihlašovací systém na webu KVS MSK nebo 

ŠSK Beskydy 

3.10. Vklady do turnajů se neplatí 

3.11. Pořadatel zajišťuje rozhodčí 

3.12. Nehrající týmy jsou povinny dodat hráče jako zapisovatele (obsluhu ukazatele skore) 

3.13. Pořadatel je povinen vypracovat tabulku s výsledky a pořadím, vše odešle vedoucímu soutěže 

3.14. K utkání je možné použít i turnajový zápis 

3.15. Hraje se dle pravidel modrého minivolejbalu 

3.16. Družstva nastupují k turnajům v jednotném úboru 

3.17. Zatím přihlášené týmy: 

 

1. TJ Sokol Hnojník A,B  Jakub Mertl, T: 774 568 658; 

E-mail: mertl.j@seznam.cz  

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

      E-mail: hajdr@email.cz   

3. VK Raškovice   Šárka Sonnková, T: 732 241 173; 

 E-mail: sarka.sonnkova@seznam.cz 
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4. Letní pohár minivolejbalu mladšího žactva 

Soutěž bude organizována v měsících duben až červen 2014 

4.1. Pohár je vypisován u klubových týmů pro chlapce a dívky  narozené 1.1.2000 a mladší; u 

školních týmů pak 6. – 7. třídou 

4.2. Pro soutěž bude vydán, jako každoročně, samostatný rozpis 

4.3. Vedoucím soutěže je Ing. Lumír Hajdušek 

 

Sportu zdar a volejbalu zvlášť!  
 

Za výbor Okresního volejbalového svazu 

 

Vavřinec Pečinka                      Ing. Lumír Hajdušek  Miloslav Chrobák 

 

Frýdek-Místek,dne 23.9.2013 


