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B. Zařazení družstev do soutěží 
 

 EX-M 1-M-A 1-M-B 1-M-C 
 2-M-A 2-M-B 2-M-C 2-M-D 
 
 EX-Z 1-Z-A 1-Z-B 
 2-Z-A 2-Z-B 2-Z-C 2-Z-D 
 
 EX-JRI-A EX-JRI-B EX-JRI-C EX-JRI-D 
 1-JRI-A 1-JRI-B 1-JRI-C 1-JRI-D 
 
 EX-JKY-A EX-JKY-B EX-JKY-C 
 1-JKY-A 1-JKY-B 1-JKY-C 1-JKY-D 
 1-JKY-E 1-JKY-F 1-JKY-G 1-JKY-H 
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 EX-KKY-A EX-KKY-B EX-KKY-C EX-KKY-D 
 1-KKY-A 1-KKY-B 1-KKY-C 
 1-KKY-D 1-KKY-E 1-KKY-F 

 
 

C. Soutěže 
 
 EX-M 1-M 2-M 
 
 EX-Z 1-Z 2-Z 
 
 EX-JRI 1-JRI EX-KTI 
 
 EX-JKY 1-JKY EX-KKY 1-KKY 
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E. Zkratky 
 

Význam použitých zkratek 
 
 ČR - Česká republika 
 FIVB - Mezinárodní volejbalová federace 
 CEV - Evropská volejbalová konfederace 
 ČVS - Český volejbalový svaz 
 V-ČVS - Výbor Českého volejbalového svazu 
 STK - Sportovně technická komise 
 KR - Komise rozhodčích 
 RMK - Registrační a matriční komise 
 SŘV - Soutěžní řád volejbalu 
 DŘV - Disciplinární řád volejbalu 
 PŘV - Přestupní řád volejbalu 
 RŘV - Registrační řád volejbalu 
 VIS - Volejbalový informační systém 
 
 MS - Mistrovství světa 
 ME - Mistrovství Evropy 
 ČP - Český pohár 
 EX - Extraliga 
 1 - První liga 
 2 - Druhá liga 
 L - Liga 
 
 A … N - Skupiny (uváděno za příslušnou kategorií) 
 KP - Krajský přebor 
 M, Z - Muži, ženy 
 J - Juniorská kategorie 
 JRI, JKY - Junioři, juniorky 
 K - Kadetská kategorie 
 KTI, KKY - Kadeti, kadetky 
 Z - Žákovská kategorie 
 ZCI, ZKY - Žáci, žákyně 
 SCM-ČVS - Sportovní centrum mládeže ČVS 
 
 TZ - Telefon zaměstnání 
 TB - Telefon byt 
 MT - Mobilní telefon 
 F - Fax 
 E - E-mailová adresa 
 TH - Telefon hala 
 NH - Náhradní hala 
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A) V Š E O B E C N Á   A   T E C H N I C K Á   U S T A N O V E N Í 
 

1. Řízení soutěže 
ČVS je výhradním majitelem, zřizovatelem a organizátorem volejbalových soutěží a akcí 
na území České republiky, které řídí svými orgány všech stupňů v duchu dokumentů FIVB 
a CEV a na základě předpisů, které pro jejich řízení vydává. Soutěže vyhlašuje Výbor ČVS. 
Soutěže řídí STK ČVS. Veškerou korespondenci zasílejte na adresu vedoucího příslušné 
soutěže: 

 
předseda STK ČVS Ing. Petr Kvarda, Šípková 1424, 332 02 Starý Plzenec 
  MT: 603 398 862, 602 648 413 E: kvarda@cvf.cz 
 
místopředseda STK Ing. Ivan Iro, ČVS, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Břevnov 
EX-M, EX-Z, 1-M, 1-Z MT: 725 964 880   E: iro@cvf.cz 
 
2-M  Zdeněk Hlinovský, Zátiší 1086, 431 11 Jirkov 
  MT: 777 611 130  E: hlinovsky@cvf.cz 
 
2-Z  Mgr. Bohuslav Cháb, Plachého 31, 370 01 České Budějovice 
  MT: 602 489 243   E: chab@cvf.cz 
 
EX-JRI, EX-KTI Tomáš Kavala, Na Hermaně 216/22, 739 32 Vratimov 
  MT: 602 600 095   E: kavala@cvf.cz 
 
EX-JKY, EX-KKY Bc. Jan Drešl, U Sportovní haly 38/2, 779 00 Olomouc 
  MT: 731 028 778    E: dresl@cvf.cz 
 
1-JRI  Ing. Václav Steffek, Srbská 21, 700 30 Ostrava - Výškovice 
  MT: 737 956 055    E: steffek@cvf.cz 
 
1-JKY  Petr Pavlica, Svážná 395/7, 634 00 Brno 
  MT: 737 925 149    E: pavlica@cvf.cz 
 
1-KKY  Ing. Jan Šritter, Bělohorská 63, 169 00 Praha 6 
  MT: 603 470 436    E: sritter@cvf.cz 

 
 

Registrace a přestupy 

http://www.cvf.cz/cvs/registrace/ 
 

Sekretariát ČVS - kontakty 

http://www.cvf.cz/cvs/sekretariat/ 
 

Výbor ČVS 

https://www.cvf.cz/cvs/adresar/?action=adresar&id=24 
 

mailto:kvarda@cvf.cz
mailto:iro@cvf.cz
mailto:hlinovsky@cvf.cz
mailto:chab@cvf.cz
mailto:kavala@cvf.cz
mailto:dresl@cvf.cz
mailto:steffek@cvf.cz
mailto:pavlica@cvf.cz
mailto:sritter@cvf.cz
http://www.cvf.cz/cvs/registrace/
http://www.cvf.cz/cvs/sekretariat/
https://www.cvf.cz/cvs/adresar/?action=adresar&id=24
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2. Pořadatel 
Pořadatelem utkání je vždy družstvo uvedené na prvém místě v pořadu utkání podle 
rozlosování nebo uvedené přímo v rozlosování. 
Další upřesnění viz oddíl C) Soutěže. 

 

3. Hrací termíny a začátky utkání 
Jsou uvedeny včetně tolerancí začátků utkání v oddíle C) Soutěže. 

Veškeré požadavky na změny hracích termínů nebo začátků utkání se zadávají do VIS 
v modulu Podatelna !!! 

Pořadatel může v odůvodněných případech v důsledku vytížení haly změnit začátek 
utkání bez souhlasu hostujícího družstva a STK v časovém rozpětí dále uvedené 
tolerance. Změnu musí pořadatel zadat elektronicky do VIS nejpozději 7 dnů předem. 

Změny začátků utkání mimo uvedenou toleranci musí pořadatel zadat elektronicky 
do VIS a zajistit souhlas soupeře nejpozději 7 dnů předem. 

Žádost o změnu termínu utkání zadává pořadatel elektronicky do VIS a musí zajistit 
souhlas soupeře a úhradu poplatku podle přílohy č. 1 SŘV 7 dnů předem. V případě 
odsouhlasení změny termínu vedoucím soutěže zašle VIS elektronicky oznámení všem 
zainteresovaným stranám. 

Zjištěné neoprávněné svévolné změny budou trestány pořádkovou pokutou. 

Změny jsou v rozlosování uváděny ihned po splnění všech požadovaných náležitostí. 

Změna termínu jakéhokoli utkání nebude povolena na termín po skončení soutěže, 
resp. části soutěže, kde se rozhoduje o postupech a nepostupech !!! 

 

4. Místo utkání 
Hraje se ve sportovních halách - tělocvičnách (příslušné kategorie) zúčastněných družstev 
podle rozlosování - viz oddíl C) Soutěže. 
Povolené výjimky z rozměrů sportovních hal - tělocvičen - jsou uvedeny ve VIS. 

 

5. Úhrada nákladů 
a) Družstva startují v soutěži na vlastní náklady. 

b) Licenční poplatek družstva (LPD) v soutěžích ČVS je splatný s podáním přihlášky 
v řádném termínu a je stanoven takto: 

  EX-M,Z  - 100.000,- Kč 
  1-M,Z  -     6.000,- Kč*) 2-M,Z a EX-J  -   3.000,- Kč*) 
  1-J a EX-K -     1.500,- Kč*) 1-KKY   -      500,- Kč*) 

      *) V případě úhrady LPD v soutěžním období 2020/21 se již letos nehradí. 

Při podání přihlášky v náhradním termínu je LPD v základní výši. Ustanovení písm. d) 
tohoto bodu tímto není dotčeno. 

c) Hráči družstva, trenéři, rozhodčí a delegáti ČVS, uvedení na listině rozhodčích 
a delegátů ČVS, funkcionáři oddílů a další osoby, které se zapojují do činnosti v ČVS, 
zaplatí členský příspěvek (ČP) ve výši dle směrnice č. 10/2011 „Členské příspěvky 
v ČVS“ ve znění změny č. 05/2021: 
o dospělí nad 18 let     200,- Kč 
o mládež do dovršení věku 18 let    100,- Kč 
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Výše ČP se řídí datem podání žádosti o platbu ČP vůči věku (datu narození) hráče 
(funkcionáře atd.). 
Od úhrady ČP jsou osvobozeni čestní členové ČVS a členové Síně slávy českého 
volejbalu. 

d) Převody soutěží: 
 Platný postup při převodu soutěže (zvýšení LPD): 

a) oprávněný účastník soutěže se do soutěže nepřihlásil a převod je proveden 
včetně podání přihlášky 
- v řádném termínu    ……… LPD - základní*) 
- v náhradním termínu    ……… LPD - základní 

b) oprávněný účastník soutěže se do soutěže přihlásil a převod je proveden včetně 
podání nové přihlášky 
- v řádném termínu    ……… LPD - základní*) 
- v náhradním termínu    ……… LPD - základní 
*) V případě úhrady LPD v soutěžním období 2020/21 se již letos nehradí. 

O podmínkách a možnosti převodu soutěže po náhradním termínu rozhodne STK 
ČVS. Převod musí být předem odsouhlasen STK ČVS! LPD současně s převodem 
soutěže a podáním přihlášky uhradí nový účastník soutěže, LPD zaplacený původním 
účastníkem propadá ve prospěch ČVS. 

Upozornění: 
Výše pořádkové pokuty podle Přílohy č. 2 SŘV může být uložena oddílům - družstvům 
podle závažnosti provinění až do maximální výše. 

 

6. Účastníci 
Jsou uvedeni v oddílu B) Zařazení družstev do soutěží. 
Adresář sportovních hal - tělocvičen a organizačních pracovníků družstev - viz oddíl C) 
Soutěže. 

 

7. Předpis 
Hraje se podle platných sportovně-technických předpisů - čl. 3 SŘV. 

Ve všech soutěžích platí ustanovení Pravidel volejbalu o startu dvou liber a o složení 
družstva 14 hráčů(-ek) + 5 funkcionářů. V případě, že družstvo má 13 nebo 14 hráčů(-ek), 
musí mít 2 libera. V případě 12-ti hráčů(-ek), mohou mít až 2 libera. V zápisech, kde jsou 
kolonky jen pro 12 hráčů, se libera zapisují jen do speciálních kolonek na libera !!! 

V žádné soutěži se neuplatňují technické oddechové časy !!! 

Nově schválená Pravidla volejbalu budou uplatněna od začátku soutěžního období 
2021/22. 

Výjimky z Pravidel volejbalu: 
- 4.3.3. čísla dresů (mimo 1-M,Z a EX-J,K) mohou být od 1 do 99 

- 4.3.3. čísla dresů (v 1-M,Z a EX-J,K) mohou být od 1 do 22 

- 4.3.3.2 čísla musí být vysoká 10 - 15 cm na prsou a 15 - 20 cm na zádech 
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Hráč(-ka) nesmí startovat v jednom kole za dvě družstva ve stejné soutěži. Toto pravidlo 
se netýká hráčů(-ek) zařazených do družstev SCM-ČVS. Porušení tohoto ustanovení 
se postihuje hracími důsledky (čl. 27 odst. 1b) SŘV) dle čl. 27 odst. 4k) SŘV. 

Omezení startu „H“ hráčů(-ek) v republikových soutěžích mládeže: 
- v zápise o utkání mohou být uvedeni(y) pouze 3 „H“ hráči, resp. 2 „H“ hráčky 
- porušení tohoto ustanovení se při startu hráčů(-ek) v utkání postihuje hracími 

důsledky (čl. 27 odst. 1b) SŘV) dle čl. 27 odst. 4j) SŘV 

Pro případ výběru tří a více hráčů(-ek) z družstva „A“ do SCM-ČVS a jejich náhrady 
stejným počtem hráčů(-ek) družstva „B“ je pro hráče(-ky) z družstva „B“ stanovena 
výjimka z čl. 8 odst. 1 SŘV takto: 

1. Organizační pracovník družstva „A“ sdělí vedoucímu příslušné soutěže konkrétní 
jména hráčů(-ek) družstva „B“, kteří v družstvu „A“ nahrazují hráče(-ky) zařazené do 
SCM-ČVS. Termín sdělení jmen hráčů(-ek) je ihned po nominaci hráčů do SCM-ČVS, 
nejpozději do zahájení soutěže družstva „B“. 

2. Po návratu hráčů(-ek) SCM-ČVS do družstva „A“ bude, na žádost organizačního 
pracovníka družstva „A“, umožněn návrat hráčů(-ek) družstva „B“ na soupisku 
družstva „B“, a to nejpozději do 7 dnů po skončení činnosti SCM-ČVS v příslušné 
soutěži. 

3. V případě nesplnění výše uvedených termínů nebude tato výjimka pro hráče(-ky) 
uplatněna. 

Upozornění: 
Platná znění a změny Směrnic a předpisů ČVS jsou zveřejňována na webových stránkách 
ČVS (www.cvf.cz - Dokumenty). 

Rozhodčí a družstva musí dodržovat “Hrací protokol” - viz Příloha č. 9. 

Oficiální míče: 

o GALA BV5591S, BV5581S, BV5091S, BV5011S 
o MOLTEN V5M5000 
o MIKASA MVA200, MVA300, V200W 

Hraje se míči podle volby pořadatele. 
V utkáních hraných s podavači (uvedeno v oddílu C) Soutěže) musí dát pořadatel 
pro utkání k dispozici tři míče + jeden náhradní, v ostatních utkáních hraných 
bez podavačů jeden míč + jeden náhradní (v prostorných halách se doporučuje použití 
tří míčů s podavači). 
Upřesnění předpisů a hracích míčů - viz oddíl C) Soutěže. 

 

8. Start hráčů a hráček 
EX, 1, 2 - M, Z - bez omezení věku 

EX, 1 - JRI, JKY - narození 1. 1. 2001 a mladší 

EX, 1 - KTI, KKY - narození 1. 1. 2004 a mladší 

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

   - hráči narození 1. 1. 1998 a mladší 

   - hráčky narozené 1. 1. 1998 a mladší 

http://www.cvf.cz/
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Start „H“ hráčů(-ek) v kvalifikacích (barážích) a na finálových turnajích EX-JRI,JKY,KTI,KKY 
je povolen jen za předpokladu, že hráč(ka) za hostující družstvo startoval(a) (viz čl. 5, bod 
1. SŘV) v soutěžním období 2021/22 v dané základní soutěži nejméně v 50 % utkání. 

 

9. Podmínky účasti a povinnosti oddílů a družstev 
Jsou uvedeny v čl. 14 a 15 SŘV. 

Doplnění a upřesnění SŘV: 

a) Oddíly: 
- musí plnit “Zásady povinné péče o mládež” - viz Příloha č. 2 
- musí plnit povinnosti podle Přílohy č. 2 DŘV 

b) Pořadatel je dále povinen zajistit: 
- hostujícímu družstvu zdroj pitné vody 
- manometr pro měření tlaku míče a měřič výšky sítě 
- kvalifikovaného zapisovatele 
- zvukové signalizační zařízení pro zapisovatele (píšťalka) 
- v soutěžích s použitím tří míčů minimálně 3 podavače 
- utírání povrchu hrací plochy - viz Metodický pokyn - Příloha č. 5 
- dát k dispozici hostujícímu družstvu pro rozcvičení minimálně 7 míčů stejné 

značky a typu, s jakými se bude hrát 
- v případě samostatného (postupného) oficiálního rozcvičení u sítě stejné 

podmínky pro obě družstva (využití celé hrací plochy, použití všech dostupných 
míčů a pomoc podavačů) 

- při utkáních hraných dva resp. tři dny po sobě zajistit 
o hostujícímu družstvu noclehy na základě písemného požadavku, podaného 

nejméně 21 dnů předem (při play-off, nadstavbách a kvalifikaci operativně) 
o rozhodčím noclehy bez vyzvání a sdělit jim písemně místo ubytování (při play-

off a kvalifikaci operativně), pokud rozhodčí nocleh nepožaduje, je povinen 
to 14 dnů předem písemně sdělit pořadateli (při play-off a kvalifikaci 
operativně) 

- hlásit výsledek utkání dle Přílohy č. 3 
- odehrání utkání s typem míče uvedeným ve VIS 

c) V soutěži EX-M, EX-Z nesmí startovat dvě a více družstev jednoho oddílu (klubu) 
a družstva různých oddílů (klubů) majetkově a osobně propojených. Zvítězí-li 
v soutěži 1-M, 1-Z družstvo, jehož postupem z baráže by bylo porušeno toto pravidlo, 
nabývá právo startu v baráži o postup do EX-M, EX-Z družstvo, které uvedené 
pravidlo splňuje a umístilo se na místě následujícím. Za oddíly majetkově nebo 
osobně propojené se považují takové oddíly, které byly majetkově nebo osobně 
propojené kdykoliv v průběhu soutěžního období bezprostředně předcházejícího 
zahájení baráže. 

 

10. Náležitosti 
a) Hráči(-ky) a funkcionáři uvedení v zápise o utkání prokazují oprávněnost startu 

platným průkazem člena ČVS. Ve výjimečných případech lze akceptovat náhled 
na průkaz ve VIS na elektronickém zařízení. 
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b) Družstva předkládají před utkáním soupisku dle čl. 7 SŘV. Ve výjimečných případech 
lze akceptovat předložení soupisky na elektronickém zařízení (její náhled ve VIS, nikoli 
na webu ČVS). 
Přeřazování hráčů(-ek) podle čl. 8 SŘV a doplňování soupisek je možné pouze 
do termínu stanoveném v oddílu C) Soutěže (pro všechny soutěže platí termín 31. 1. 
2022). 

c) Soupisky družstev SCM-ČVS jsou vyhotoveny pouze v papírové podobě a potvrzeny 
svazovým trenérem dané složky. Jsou sestaveny na základě nominace 
do reprezentačního družstva a upravovány na základě aktuálních změn nominace 
zodpovědných trenérů družstev SCM-ČVS. 
Start hráčů(-ek) v družstvech SCM-ČVS (reprezentačních družstev) je založen 
nominací, souhlas mateřského oddílu se nepředpokládá. Hráči(-ky) a funkcionáři 
SCM-ČVS se neprokazují průkazem člena ČVS. 
Zařazení hráče(-ky) na soupisku SCM-ČVS provádí Ing. Ivan Iro (popř. svazový trenér 
dané složky), a to pouze na základě pokynu trenéra SCM-ČVS. O každé změně 
v soupisce družstva SCM-ČVS je neprodleně informován e-mailem příslušný 
organizační pracovník družstva mateřského oddílu. 

 

11. Systém soutěže 

Viz oddíl C) Soutěže. 
Pro kvalifikace/baráže a M-ČR žactva budou vydány samostatné rozpisy. 

 

12. Hodnocení výsledků 

Provádí se podle čl. 28 SŘV. 
Další upřesnění - viz oddíl C) Soutěže. 
V případě nedohrání soutěže (při jejím předčasném ukončení) bude pořadí stanoveno 
takto: 
- u skupiny dle % zisku bodů, popř. výher atd., 
- u turnajových soutěží dle aktuálního pořadí a daných zvyklostí, 
- u play-off dle posledního kompletně odehraného kola a daných zvyklostí. 

 

13. Postupy 

Viz oddíl C) Soutěže. 

Důležité upozornění !!! Upřesnění čl. 4 odst. 2d) SŘV: 
Družstvo, které si na základě konečného umístění zajistilo účast v soutěži nebo 
do soutěže resp. kvalifikace/baráže postoupilo nebo sestoupilo, má právo, ale i povinnost 
se do této soutěže resp. kvalifikace/baráže přihlásit. Pokud tak neučiní, může být 
zařazeno do nižší soutěže jen v případě, jestliže tato soutěž není naplněna oprávněnými 
přihlášenými družstvy. 
V případě odmítnutí účasti v soutěži/kvalifikaci/baráži nebo nesplnění podmínek 
oprávněným účastníkem (vítězem nižší soutěže), přechází právo účasti 
v soutěži/kvalifikaci/baráži na další družstvo v pořadí (max. do 3. místa). 

 

14. Sestupy 

Viz oddíl C) Soutěže. 
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15. Rozhodčí 
Delegaci a předelegaci rozhodčích provádí KR ČVS. 

Utkání řídí: - 1. rozhodčí  - 1-J, 1-KKY, EX-KKY vyjma turnaje 3. části (1-6) 
   - 1. a 2. rozhodčí - ostatní soutěže, EX-KKY - turnaj 3. části (1-6) 
   - v případě nedostatku rozhodčích může řídit utkání soutěže 2-M,Z 

  pouze 1 rozhodčí 
   - 2 čároví rozhodčí - EX-M - 1. část a 2. část (předkolo a 1. kolo) 
      - EX-Z - 3. část - 2. a 3. kolo 
   - 4 čároví rozhodčí - EX-M - 2. část (2. - 3. kolo) 
   - při utkáních využívajících „Challenge systém“ nejsou čároví rozhodčí 
Rozhodčí řídí utkání v předepsaném úboru. 

Delegovaní rozhodčí jsou uvedeni v rozlosování soutěží. Listina rozhodčích je uvedena 
v Příloze č. 10. 

Při nedostavení se delegovaných rozhodčích se postupuje podle čl. 22 SŘV. 

Nedostaví-li se jeden čárový rozhodčí, je utkání zahájeno ve stanoveném čase bez 
čerpání čekací doby a bez čárových rozhodčích. Dostaví-li se v průběhu utkání 
delegovaný čárový rozhodčí nebo jiný náhradní čárový rozhodčí, tak jejich zapojení 
do utkání musí být provedeno v řádném přerušení hry, a to v průběhu oddechového 
času. Jestliže jsou již tyto oddechové časy vyčerpány nebo již nenastanou, pak zapojení 
se čárových rozhodčích do utkání se uskuteční od začátku následujícího setu. 
V případě, že dojde ke zdravotní indispozici čárového rozhodčího v průběhu utkání, 
je utkání dohráno bez čárových rozhodčích nebo se případně, při dostavení 
se náhradního čárového rozhodčího, postupuje dle výše uvedeného. Čárovým rozhodčím 
jsou však vždy vyplaceny jejich náležitosti, tj. odměna a cestovní náhrady. 
Za dodržení tohoto postupu vždy zodpovídá přítomný delegát ČVS, v případě jeho 
absence 1. rozhodčí. 

 

Pověření pracovníci pro předelegace: 

Antonín PEJPAL  MT: 606 371 397 E: pejpala@seznam.cz 
EX-M,Z (1. a 2. rozhodčí); CP-M (od 3. kola 1. a 2. rozhodčí); CP-Z (od 2. kola 
1. a 2. rozhodčí) 

Ladislav SAZAMA  MT: 603 909 878 E: ladislav.sazama@centrum.cz 
EX-M,Z (čároví rozhodčí Čechy); CP-M (1. - 2. kolo Čechy, od 3. kola čároví rozhodčí 
Čechy); CP-Z (čároví rozhodčí Čechy a 1. kolo 1. a 2. rozhodčí); 1-M,Z (Čechy); 2-M,Z; EX-
JRI,JKY (Čechy); EX-KTI,KKY (Čechy); 1-JRI,JKY,KKY (Čechy) 

Martin MOŽNÁR  MT: 773 905 908 E: moznar.martin@centrum.cz 
EX-M,Z (čároví rozhodčí Morava); CP-M (1. - 2. kolo Morava, od 3. kola čároví rozhodčí 
Morava); CP-Z (čároví rozhodčí Morava a 1. kolo 1. a 2. rozhodčí); 1-M,Z (Morava); 2-M,Z; 
EX-JRI,JKY (Morava); EX-KTI,KKY (Morava); 1-JRI,JKY,KKY (Morava) 

 

Náležitosti: 
Odměny a cestovní náhrady (viz Příloha č. 6 - „Opatření“) jsou vypláceny před utkáním 
resp. před utkáními pořadatelem (není-li stanoveno jinak). Odměny jsou zdanitelným 
příjmem rozhodčích. 

 

mailto:pejpala@seznam.cz
mailto:ladislav.sazama@centrum.cz
mailto:moznar.martin@centrum.cz
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16. Delegáti ČVS 

Delegaci a předelegaci delegátů ČVS v soutěži EX-M, EX-Z, 1-M a EX-JRI provádí: 

Martin HUDÍK  MT: 775 872 979 E: Martin.Hudik@email.cz 

Delegát ČVS se řídí „Statutem“ - viz Příloha č. 8. 
Listina delegátů ČVS je uvedena v Příloze č. 11. 

Náležitosti: 
Odměny a cestovní náhrady (viz Příloha č. 6 - „Opatření“) při vlastní žádosti družstva 
o delegaci delegáta ČVS jsou vypláceny před utkáním resp. před utkáními pořadatelem. 
Při ostatních delegacích vyplatí náležitosti sekretariát ČVS, a to ve dvou termínech 
k 31. 12. 2021 a po skončení soutěží. Odměny jsou zdanitelným příjmem delegátů ČVS. 

 

17. Námitky 

Jejich podání se řídí podle Pravidel volejbalu a čl. 29 a 32 SŘV a zasílají se doporučeně 
na adresu STK ČVS a v kopii na adresu příslušného vedoucího soutěže podle bodu 1 
Rozpisu. 

 

18. Zápisy o utkání (vyjma soutěží EX-M, Z a 1-M) 

Pořizují se na předepsaném mezinárodním tiskopisu (česká verze) podle čl. 21 SŘV. 
Družstvo musí vložit nejbližší pracovní den po utkání fotokopii zápisu v odpovídající 
kvalitě přímo do systému VIS (modul Soutěže). Vedoucí soutěže je oprávněn vyžádat 
si zaslání zápisu v případě např. závad v zápisu, nečitelné fotokopie, disciplinárních 
prohřešků apod. 
Fyzicky se zápisy zasílají na níže uvedenou adresu do 31. 12. 2021 a ihned po skončení 
soutěže. 
    Český volejbalový svaz 
    Ing. Ivan Iro 
    Zátopkova 100/2 
    160 17 Praha 6 

 

19. Tituly a ceny 

EX - M, Z Vítěz získává titul „Mistr ČR pro rok 2022“, obdrží diplom a pohár. Členové 
vítězného družstva obdrží medaile. 
Družstva, která se umístí na 2. a 3. místě, obdrží diplom a členové těchto 
družstev medaile. 
Družstvo, které se umístí na 4. místě obdrží diplom. 

 

EX - J, K Vítěz získává titul „Mistr ČR pro rok 2022“, obdrží diplom a pohár. Členové 
vítězného družstva obdrží medaile. 
Družstva, která se umístí na 2. a 3. místě, obdrží diplom a členové těchto 
družstev medaile. 
Všechna družstva, která se zúčastní finálového turnaje, obdrží diplom. 

 

20. Mistři ČR 2021 

Z důvodu epidemie covid-19 byly odehrány pouze EX-M,Z. Ostatní soutěže byly zrušeny. 

Muži  VK Karlovarsko   Ženy  VK Dukla Liberec 

mailto:Martin.Hudik@email.cz
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B) Z A Ř A Z E N Í   D R U Ž S T E V   D O   S O U T Ě Ž Í 
 

 
 

  EX-M  EX-Z 
 
 1. VK Dukla Liberec 1. VK Dukla Liberec 
 2. VK Karlovarsko 2. VK Brno 
 3. VK Příbram 3. VK Královo Pole 
 4. SK Volejbal Ústí nad Labem 4. VK Prostějov 
 5. VK Lvi Praha 5. TJ Sokol Frýdek - Místek 
 6. VSK Zlín 6. VK UP Olomouc 
 7. Green Volley Frýdek - Místek 7. TJ Sokol Šternberk 
 8. VK Ostrava, s.r.o. 8. TJ Ostrava 
 9. Kladno volejbal cz 9. PVK Olymp Praha 
 10. Volejbal Brno, a.s. 10. Volejbal Přerov 
 11. VK Odolena Voda 
 12. VK České Budějovice 
 

 
 

  1-M-A  1-M-B 
 

 1. VŠSK MFF UK Praha 1. TJ Slavia Hradec Králové 
 2. VK Lvi Praha „B“ 2. TJ ČZU Praha 
 3. USK Slavia Plzeň 3. VK Benátky nad Jizerou 
 4. VK České Budějovice „B“ 4. TJ Lokomotiva Česká Lípa 
 5. TJ Sokol Dobřichovice 5. VK Dukla Liberec „B“ 
 

   1-M-C 
 

 1. VK Brno 4. TJ Spartak Velké Meziříčí 
 2. TJ Sokol Bučovice 5. VSK Staré Město 
 3. Univerzitní sportovní klub Slávie Ostravská Univerzita 
 

 
 

  1-Z-A  1-Z-B 
 
 1. TJ Sokol Nusle Praha 1. TJ Tatran Střešovice 
 2. TJ Sokol Žižkov I 2. Škola volejbalu 
 3. VK Dukla Liberec „B“ 3. VK Královo Pole „B“ 
 4. VK Hronov 4. TJ Slavia Hradec Králové 
 5. TJ Lokomotiva Plzeň 5. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 
 6. Volejbal Červený Kostelec 6. VK České Budějovice 
 7. TJ Sokol Dobřichovice 7. SCM-ČVS-JKY (RD 2004) 
 8. SCM-ČVS-KKY (RD 2006) 
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  2-M-A  2-Z-A 
 

 1. Volejbal Sokolov 1. TJ Kralupy 
 2. - - - 2. TJ Lokomotiva Plzeň „B“ 
 3. Kladno volejbal cz „B“ 3. VSK Slavia JU České Budějovice 
 4. Volejbal Modřany 4. SK Volejbal Klatovy 
 5. Volejbal Domažlice 5. Volejbal Domažlice 
 6. VK Karlovarsko „B“ 6. TJ Bohemians Praha 
 7. TJ Netolice 1892 7. VSK ČVUT Praha 
 8. Volejbalový klub Příbram „B“ 8. TJ Baník Příbram 
 

  2-M-B  2-Z-B 
 

 1. TJ Praga 1. TJ Turnov 
 2. VK Hronov 2. TJ Slovan Chabařovice 
 3. TJ Sokol Mnichovo Hradiště 3. TJ Sokol Mnichovo Hradiště 
 4. VK Dvůr Králové nad Labem 4. USK Pardubice 
 5. SK Volejbal Kolín 5. TJ Tatran Střešovice „B“ 
 6. TJ Sokol Benešov u Prahy 6. TJ Sokol Žižkov I „B“ 
 7. SK Prosek Praha 7. VSK Spartak Děčín 
 8. VK Malá Skála 8. TJ Sokol Družba Suchdol 
 

  2-M-C  2-Z-C 
 

 1. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 1. Volleyball Club Kroměříž 
 2. TJ Sokol Letovice 2. TJ Svitavy 
 3. TJ Slavia Hradec Králové „B“ 3. TJ Sokol Šlapanice u Brna 
 4. TJ Sokol Pardubice I. 4. TJ Sokol Česká Třebová 
 5. VS Drásov 5. TJ Sokol Brno - Juliánov 
 6. SKP Kometa Brno 6. TJ OP Prostějov 
 7. Volejbalový klub Choceň 7. VK Brno „B“ 
 8. TJ Sokol Brno - jih 8. VK Prostějov „B“ 
 

  2-M-D  2-Z-D 
 

 1. SK Kojetín 2016 1. - - - 
 2. Blue Volley Ostrava 2. SK P.E.M.A. Opava 
 3. TJ Sokol Šlapanice u Brna 3. TJ Sokol Frýdek - Místek „B“ 
 4. TJ Sokol Palkovice 4. ŠSK Bílovec 
 5. TJ LIGNUM - Morávka 5. TJ Ostrava „B“ 
 6. VK Valašské Meziříčí 6. VK Polanka nad Odrou 
 7. TJ Holubice 7. VK AUSTIN Vsetín 
 8. TJ Nový Jičín 8. TJ Nový Jičín 
 9. SCM-ČVS-KTI (RD 2005) 
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  EX-JRI-A  EX-JRI-B 
 

 1. VK Dukla Liberec 1. Volejbalový klub Příbram 
 2. Green Volley Frýdek-Místek 2. TJ Orion Praha 
 3. SK Volejbal Kolín 3. VK České Budějovice 
 4. SK Volejbal Ústí nad Labem 4. VK Karlovarsko 
 5. TJ Spartak Velké Meziříčí 5. VSK Zlín 
 

  EX-JRI-C  EX-JRI-D 
 

 1. VK Lvi Praha 1. VK Brno 
 2. SK Kojetín 2016 2. Blue Volley Ostrava 
 3. TJ Nový Jičín 3. SK Prosek Praha 
 4. TJ Slavia Hradec Králové 4. VK Benátky nad Jizerou 
 5. TJ Svitavy 5. Volejbalový klub Ostrava 
 
 

 

  EX-JKY-A  EX-JKY-B 
 

 1. VK Královo Pole 1. PVK Olymp Praha 
 2. VK Prostějov 2. SKŠ ZŠ Mikulova Praha 
 3. TJ Lokomotiva Plzeň 3. VO TJ Lanškroun 
 4. TJ Tatran Střešovice 4.  TJ Ostrava 
 5. BVC Chodov 5. TJ Sokol Šternberk 
 

   EX-JKY-C 
 

 1. VK Dukla Liberec 4. Volejbal Přerov 
 2. VK Lvi Praha 5. TJ Sokol Frýdek - Místek 
 3. VK České Budějovice 
 
 
 

  1-JRI-A  1-JRI-B 
 

 1. VK České Budějovice „B“ 1. TJ Orion Praha „B“ 
 2. - - - 2. VK Sport Rychnov nad Kněžnou 
 3. Kladno volejbal cz 3. TJ Slavia Liberec 
 4. VK Lvi Praha „B“ 4. - - - 
 5. USK Slavia Plzeň 5. SK Prosek Praha „B“ 
 6. SK Dansport Praha 6. Volleyball Nymburk 
 7. Volejbal Sokolov 7. VK Dvůr Králové nad Labem 
 8. VSK Český Krumlov 8. VK Odolena Voda 
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  1-JRI-C  1-JRI-D 
 

 1. VO TJ Lanškroun 1. VAM Havířov 
 2. TJ Žďár nad Sázavou 2. VK Valašské Meziříčí 
 3. TJ Sokol Česká Třebová II 3. Happy Sport Opava 
 4. TJ Tesla Brno 4. Blue Volley Ostrava „B“ 
 5. VS Drásov 5. Green Volley Frýdek-Místek „B“ 
 6. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 6. - - - 
 7. VK Znojmo - Přímětice 7. SK Kojetín 2016 „B“ 
 8. TJ Sokol Šlapanice u Brna 8. VAM Olomouc 
 

 

 

  1-JKY-A  1-JKY-B 
 

 1. VK Šanov Teplice 1. SK Volejbal Kolín 
 2. VK Jirkov 2. TJ Slavia Hradec Králové 
 3. SK Dansport Praha 3. Volleyball Nymburk 
 4. USK Slavia Liberec 4. - - - 
 5. TJ Kralupy 5. VK Hronov 
 6. VK Dukla Liberec „B“ 6. Sport klub Náchod 
 
 

  1-JKY-C  1-JKY-D 
 

 1. SK Kometa Praha 1. Volejbal Tábor 
 2. VK Sever Žatec 2. TJ Lokomotiva Plzeň „B“ 
 3. Kladno volejbal cz 3. SK Volejbal Klatovy 
 4. VK Karlovy Vary 4. VK České Budějovice „B“ 
 5. - - - 5. SK Hlincovka 
 6. TJ Orion Praha 6.  VK Benešovská 1. volejbalová 
 
 

  1-JKY-E  1-JKY-F 
 

 1. VKM RÉMA Rychnov nad Kněžnou 1. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 
 2. TJ Sokol Pardubice I. 2. VK Královo Pole „B“ 
 3. TJ Sokol Nové Veselí 3. VK Znojmo - Přímětice 
 4. TJ Sokol Jehnice 4. ŠSK Demlova Jihlava 
 5. - - - 5. TJ Lokomotiva Břeclav 
 6. TJ Žďár nad Sázavou 6. TJ Sokol Bedřichov 
 
 

  1-JKY-G  1-JKY-H 
 

 1. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště 1. Happy Sport Opava 
 2. Volejbal Kroměříž 2. ŠSK Bílovec 
 3. VSK Zlín 3. TJ Ostrava „B“ 
 4. Volejbal Vyškov 4. SK Slezan Orlová 
 5. TJ Frenštát pod Radhoštěm 5. TJ Nový Jičín 
 6. VK UP Olomouc 6. TJ Ostrava „C“ 
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  EX-KTI-A  EX-KTI-B 
 

 1. VK Dukla Liberec 1. Volejbalový klub Příbram 
 2. SK Volejbal Kolín 2. Kladno volejbal cz 
 3. TJ Nový Jičín 3. TJ Spartak Velké Meziříčí 
 4. TJ Slavia Liberec 4. Volejbal Sokolov 
 5. VK Karlovarsko 5. VSK Zlín 
 
 

  EX-KTI-C  EX-KTI-D 
 

 1. VK Brno 1. TJ Slavia Hradec Králové 
 2. Blue Volley Ostrava 2. Green Volley Frýdek-Místek 
 3. Happy Sport Opava 3. SK Kojetín 2016 
 4. SK Prosek Praha 4. TJ Svitavy 
 5. TJ Sokol Česká Třebová II 5. VAM Olomouc 
 6. VK Znojmo - Přímětice 6. VO TJ Lanškroun 
 
 

EX-KTI-E 
 

 1. VK Lvi Praha 4. Volejbalový klub Ostrava 
 2. SK Volejbal Ústí nad Labem 5. VK Sport Rychnov nad Kněžnou 
 3. VK České Budějovice 
 
 
 

  EX-KKY-A  EX-KKY-B 
 
 1. VK Dukla Liberec 1. VK Královo Pole 
 2. PVK Olymp Praha „A“ 2. VK Prostějov 
 3. TJ Orion Praha 3. Volejbal Přerov 
 4. TJ Kralupy 4. PVK Olymp Praha „B“ 
 5. VK České Budějovice 5. S V B C 
 
 

  EX-KKY-C  EX-KKY-D 
 
 1. BVC Chodov 1. TJ Ostrava 
 2. TJ Lokomotiva Plzeň 2. TJ Sokol Frýdek-Místek 
 3. TJ Tatran Střešovice 3. VAM Olomouc 
 4. SKŠ ZŠ Mikulova Praha 4. TJ Sokol Šternberk 
 5. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 5. TJ Slavia Hradec Králové 
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  1-KKY-A  1-KKY-B 
 
 1. VSK Baník Sokolov 1. VK Sever Žatec 
 2. VK Jirkov 2. TJ Lokomotiva Plzeň „B“ 
 3. BVC Chodov „B“ 3. TJ Baník Příbram 
 4. VK Karlovy Vary 4. TJ Sokol Vejprnice 
 5. SK Volejbal Ústí nad Labem 5. SK Hlincovka 
 6. Volejbal Ústí nad Labem 6. SK Třebín 
 
 
 

  1-KKY-C  1-KKY-D 
 
 1. SK Meteor Praha 1. TJ Jiskra Havlíčkův Brod „B“ 
 2. Sport klub Náchod 2. VK Královo Pole „B“ 
 3. Kladno volejbal cz 3. TJ Sokol Nové Veselí 
 4. VK Lvi Praha 4. ŠSK Demlova Jihlava 
 5. TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší 5. SK Volejbal Kolín 
 6. SK Kometa Praha 6. TJ Sokol Brno I 
 
 
 

  1-KKY-E  1-KKY-F 
 
 1. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště 1. VK Prostějov „B“ 
 2. TJ Sokol Stará Bělá 2. TJ Svitavy 
 3. TJ Frenštát pod Radhoštěm 3. TJ Sokol Česká Třebová 
 4. VK UP Olomouc 4. VO TJ Lanškroun 
 5. Volleyball Club Kroměříž 5. TJ Minerva Boskovice 
 6. TJ Nový Jičín 6. TJ Spartak Polička 
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EXTRALIGA MUŽI (EX-M) 
 

 
 
 
 

C1) VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ - DOPLNĚNÍ 
 2. POŘADATEL 
 3. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 
 7. PŘEDPIS 
 9. PODMÍNKY ÚČASTI A POVINNOSTI ODDÍLŮ A DRUŽSTEV 
 10. NÁLEŽITOSTI 
 11. SYSTÉM SOUTĚŽE 
 12. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 
 13. POSTUPY 
 15. ROZHODČÍ 
 18. ZÁPISY O UTKÁNÍ 
 
 

C2) ADRESÁŘ - uveden ve VIS 
   1. VK DUKLA LIBEREC 
   2. VK KARLOVARSKO 
   3. VOLEJBALOVÝ KLUB PŘÍBRAM 
   4. SK VOLEJBAL ÚSTÍ NAD LABEM 
   5. VK LVI PRAHA 
   6. VOLEJBALOVÝ SPORTOVNÍ KLUB ZLÍN 
   7. GREEN VOLLEY FRÝDEK - MÍSTEK 
   8. VK OSTRAVA, S.R.O. 
   9. KLADNO VOLEJBAL CZ 
 10. VOLEJBAL BRNO, A.S. 
 11. VOLEJBALOVÝ KLUB ODOLENA VODA 
 12. VOLEJBALOVÝ KLUB ČESKÉ BUDĚJOVICE 
 
 

C3) ROZLOSOVÁNÍ 
 EX-M http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=EX-M&skupina=EX-M 

 

http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=EX-M&skupina=EX-M
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C1) VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ - DOPLNĚNÍ 

2. POŘADATEL 

2. část (7-10) - první a případné třetí utkání u družstva na 7. a 8. místě po 1. části 
 (1-8) - první, třetí a případné páté utkání (o 3. místo první a případné třetí 

utkání) u lépe umístěného družstva po 1. části 
 
3. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 

2. část  (7-10) předkolo - 03 - 16 19 22 
 (1-8) 1. kolo - 03 - 26 29 
   - 04 - 01 04 07 
  2. kolo - 04 - 11 14 17 20 23 
  3. kolo - 04 - 27 30 
   - 05 - 03 06 09 
  o 3. místo - 04 - 27 30 
   - 05 - 03 

Začátky utkání (tolerance): 17 hod. (14 - 20) 

Utkání 1. části může být sehráno dle volby pořadatele od pátku do neděle, pokud tím 
nedojde ke kolizi s utkáním evropských pohárů. 

 
7. PŘEDPIS 

Hraje se míči GALA BV5591S*. V utkání se použijí 3 míče s podavači. 
* družstva, která hrají evropské poháry CEV, mohou sehrát nejbližší utkání EX-M před 

svým utkáním v evropských pohárech míčem MIKASA MVA 200 (popř. MIKASA 
V200W) při splnění níže uvedených skutečností: 
- nebude se jednat o televizní utkání, 
- družstvo tuto skutečnost oznámí soupeři, vedoucímu soutěže, rozhodčím 

a delegátovi ČVS nejpozději 10 dnů předem, 
- družstvo zajistí/půjčí soupeři (nejedná-li se o tým hrající evropské poháry CEV) 

minimálně 12 míčů MIKASA MVA200 (popř. MIKASA V200W), a to nejpozději 
7 dnů předem, 

- v případě nedodržení uvedených lhůt je nutný souhlas soupeře, 

- v případě utkání ve dvou po sobě následujících dnech může být odehráno i první 
utkání s míči MIKASA při dodržení obvyklých podmínek a doložení souhlasu 
soupeře. 

Závěrečný ceremoniál po rozhodujícím finále a utkání o 3. místo viz Příloha č. 17. 

Manuál pro použití aplikace eScoresheet tablet - viz Příloha č. 19. 

Zásady pro Challenge systém (přezkoumání) ve volejbale - viz Příloha č. 20. 
 

9. PODMÍNKY ÚČASTI A POVINNOSTI ODDÍLŮ A DRUŽSTEV 

a) Oddíly zabezpečí, aby: 
- všichni hráči měli na zadní straně dresu jmenovku (příjmení uvedené na soupisce, 

nejsou povoleny přezdívky) umístěnou centrálně vodorovně nad číslem, velikost 
písmen min. 4 cm a šířka písmen min. 0,5 cm. 



Rozpis mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2021/2022 Strana 21 
 

- každé družstvo mělo k dispozici dvě sady dresů tak, aby domácí a hosté měli při 
utkání rozdílnou barvu dresů - volbu barvy dresů má v každém utkání domácí 
družstvo, které o své volbě informuje hostující družstvo nejpozději 60 min. před 
začátkem utkání (v případě, že hostující družstvo nemá k dispozici druhou sadu 
dresů, přechází povinnost mít barevně odlišné dresy na domácí družstvo - delegát 
utkání ale o tomto provede zápis a hostujícímu družstvu bude uložena pořádková 
pokuta). Hostující tým má možnost se předem dohodnout po e-mailové 
komunikaci s domácím týmem o použití barvy dresů a nemusí mít s sebou druhou 
sadu dresů. Tuto dohodu je povinen doložit delegátovi utkání. 

- před utkáním play-off (vč. předkola) byl soupeři (hostům) poskytnut termín pro 
trénink v hrací hale dopoledne v den utkání (9 - 12 hod.) nebo večer den před 
utkáním (18 - 22 hod.), a to pod pokutou 10.000,- Kč a ztráty TV utkání. 

b) Pořadatel je dále povinen zajistit: 
- hrací plochu a vybavení hřiště v souladu s Pravidly volejbalu 
- luxmetr (osvětlení hrací plochy v souladu s ČSN EN 12484-1 „Světlo a osvětlení“ 
 tj. 500 luxů, měřených ve výšce 1 m nad povrchem hrací plochy) 
- kvalifikovaného hlasatele 
- zvukové signalizační zařízení pro žádosti družstev o přerušení hry 
- zvukové signalizační zařízení u zapisovatele (pro ohlášení střídání) 
- ochranné obaly na sloupky pro upevnění sítě 
- vestu/návlek (pro domácí i hosty) pro nově určené libero 
- organizaci tiskové konference po utkání za povinné účasti trenérů a delegáta ČVS 
- při delegaci delegáta ČVS podmínky v souladu se „Statutem“ viz Příloha č. 8 
- zaslání vyplněného formuláře „Informace o utkání extraligy“ nejpozději 

do 2 hodin po skončení utkání na adresy: redakce@cvf.cz, iro@cvf.cz 

c) Družstva jsou povinna: 
- zajistit na své náklady pořizování a předávání statistiky v systému DATA VOLLEY 

(statistika) ze svých utkání po celou dobu soutěže dle požadavků a výhradně pro 
potřeby ČVS, a to certifikovaným statistikem ČVS s úrovní certifikace Ligový nebo 
Reprezentační, 

- zabezpečit vlastními technickými prostředky natočení všech domácích zápasů 
a následné uložení videosouboru ze zápasu nejpozději do 12 hod. dopoledne 
následujícího dne po odehrání utkání na svazové úložiště, 

- zabezpečit vlastními technickými prostředky předání dat pro on-line přenos 
na serveru TVCOM.CZ. Službu společnosti TVCOM.CZ hradí ČVS, 

- zajistit při utkáních používání aplikací eScoresheet a eScoresheet tablet 
dle manuálů uvedených v přílohách č. 18 a 19. 

 
10. NÁLEŽITOSTI 

Přeřazování hráčů podle čl. 8 SŘV a doplňování soupisek je možné pouze do termínu: 
31. 1. 2022 

Hráč může být do tohoto termínu postupně zapsán maximálně na třech soupiskách 
družstev EX-M. 
Porušení tohoto ustanovení se při startu hráče v utkání postihuje hracími důsledky (čl. 27 
odst. 1b) SŘV) dle čl. 27 odst. 4j) SŘV. 

 

mailto:redakce@cvf.cz
mailto:iro@cvf.cz
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11. SYSTÉM SOUTĚŽE 

1.část dvoukolově 
2. část (1-10) předkolo play-off + tříkolové play off: 

- předkolo: na dvě vítězná utkání 7-10 a 8-9 
- 1. kolo: na tři vítězná utkání 
 1-postupující z předkola s horším umístěním po 1. části, 2-

postupující z předkola s lepším umístěním po 1. části, 3-6 a 4-5 

- 2. kolo: na tři vítězná utkání 
vítěz 1. kola s nejlepším umístěním po 1. části proti vítězi 
1. kola s nejhorším umístěním po 1. části a vítěz 1. kola 
s druhým nejlepším umístěním po 1. části proti vítězi 1. kola 
s druhým nejhorším umístěním po 1. části 

- 3. kolo: o 1. místo na tři vítězná utkání - vítězná družstva 2. kola 
 o 3. místo na dvě vítězná utkání - poražená družstva 2. kola 

 
12. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

- pořadí družstev na 9. - 10. místě bude stanoveno po odehrání předkola 2. části podle 
vzájemného umístění po 1. části a pořadí družstev na 5. - 8. místě bude stanoveno 
po odehrání 1. kola 2. části podle vzájemného umístění po 1. části 

- polovina soutěže podle čl. 28 odst. 4 SŘV: 11. kolo 1. části 
 
13. POSTUPY 

1. část - družstva na 1. - 10. místě postupují do 2. části 

Vítěz soutěže, případně další družstva, při splnění podmínek ČVS a CEV postoupí 
do pohárových soutěží CEV. 

 
15. ROZHODČÍ 

Úhradu paušální částky zahrnující odměnu za řízení utkání, jízdné a stravné pro 1. a 2. 
rozhodčího zajišťuje ČVS. 

 
18. ZÁPISY O UTKÁNÍ 

Vede se elektronicky dle manuálu pro použití aplikace eScoresheet - viz Příloha č. 18. 
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EXTRALIGA ŽENY (EX-Z) 
 

 
 
 
 

C1) VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ - DOPLNĚNÍ 
 2. POŘADATEL 
 3. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 
 7. PŘEDPIS 
 9. PODMÍNKY ÚČASTI A POVINNOSTI ODDÍLŮ A DRUŽSTEV 
 10. NÁLEŽITOSTI 
 11. SYSTÉM SOUTĚŽE 
 12. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 
 13. POSTUPY 
 15. ROZHODČÍ 
 18. ZÁPISY O UTKÁNÍ 
 
 

C2) ADRESÁŘ - uveden ve VIS 
   1. VK DUKLA LIBEREC 
   2. VK BRNO 
   3. VOLEJBALOVÝ KLUB KRÁLOVO POLE 
   4. VK PROSTĚJOV 
   5. TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL FRÝDEK - MÍSTEK 
   6. VOLEJBALOVÝ KLUB UNIVERZITY PALACKÉHO OLOMOUC 
   7. TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL ŠTERNBERK 
   8. TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA OSTRAVA 
   9. POLICEJNÍ VOLEJBALOVÝ KLUB OLYMP PRAHA 
 10. VOLEJBAL PŘEROV 
 
 

C3) ROZLOSOVÁNÍ 
 EX-Z http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=EX-Z&skupina=EX-Z 

 

http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=EX-Z&skupina=EX-Z
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C1) VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ - DOPLNĚNÍ 

2. POŘADATEL 

1. část (3. kolo) - na základě umístění po 2. kole dle upravených Bergerových tabulek 
2. část (1-8) - první, třetí a případné páté utkání (o 3. místo první a případné třetí 

utkání) u lépe umístěného družstva po 1. části 
 
3. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 

1. část (3. kolo)  - 01 - 08 15 22 29 
   - 02 - 12 19 26 
   - 03 - 05 12 

2. část (1-8) 1. kolo - 03 - 18 21 24 27 30 
  2. kolo - 04 - 03 06 09 12 15 
  3. kolo - 04 - 19 22 25 28 
   - 05 - 01 
  o 3. místo - 04 - 19 22 25 

Začátky utkání (tolerance): 17 hod. (16 - 19) 

Utkání plánované na všední den může být sehráno dle volby pořadatele ve středu nebo 
ve čtvrtek, pokud tím nedojde ke kolizi s utkáním evropských pohárů. 

 
7. PŘEDPIS 

Hraje se míči GALA BV5591S*. V utkání se použijí 3 míče s podavači. 
* Družstva, která hrají evropské poháry CEV, mohou sehrát nejbližší utkání EX-Z před 

svým utkáním v evropských pohárech míčem MIKASA MVA 200 (popř. MIKASA 
V200W) při splnění níže uvedených skutečností: 
- nebude se jednat o televizní utkání, 
- družstvo tuto skutečnost oznámí soupeři, vedoucímu soutěže, rozhodčím 

a delegátovi ČVS nejpozději 10 dnů předem, 
- družstvo zajistí/půjčí soupeři (nejedná-li se o tým hrající evropské poháry CEV) 

minimálně 12 míčů MIKASA MVA200 (popř. MIKASA V200W), a to nejpozději 
7 dnů předem, 

- v případě nedodržení uvedených lhůt je nutný souhlas soupeře, 

- v případě utkání ve dvou po sobě následujících dnech může být odehráno i první 
utkání s míči MIKASA při dodržení obvyklých podmínek a doložení souhlasu 
soupeře. 

Závěrečný ceremoniál po rozhodujícím finále a utkání o 3. místo viz Příloha č. 17. 

Manuál pro použití aplikace eScoresheet tablet - viz Příloha č. 19. 

Zásady pro Challenge systém (přezkoumání) ve volejbale - viz Příloha č. 20. 
 
9. PODMÍNKY ÚČASTI A POVINNOSTI ODDÍLŮ A DRUŽSTEV 

a) Oddíly zabezpečí: 
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- aby všechny hráčky měly na zadní straně dresu jmenovku (příjmení uvedené 
na soupisce, nejsou povoleny přezdívky) umístěnou centrálně vodorovně 
nad číslem, velikost písmen min. 4 cm a šířka písmen min. 0,5 cm 

- aby každé družstvo mělo k dispozici 2 sady dresů tak, aby domácí a hosté měli při 
utkání rozdílnou barvu dresů - volbu barvy dresů má v každém utkání domácí 
družstvo, které o své volbě informuje hostující družstvo nejpozději 60 min. před 
začátkem utkání (v případě, že hostující družstvo nemá k dispozici druhou sadu 
dresů, přechází povinnost mít barevně odlišné dresy na domácí družstvo - delegát 
utkání ale o tomto provede zápis a hostujícímu družstvu bude uložena pořádková 
pokuta). 

Hostující tým má možnost se předem dohodnout po e-mailové komunikaci 
s domácím týmem o použití barvy dresů a nemusí mít s sebou druhou sadu dresů. 
Tuto dohodu je povinen doložit delegátovi utkání. 

b) Pořadatel je dále povinen zajistit: 
- hrací plochu a vybavení hřiště v souladu s Pravidly volejbalu 
- luxmetr (osvětlení hrací plochy v souladu s ČSN EN 12484-1 „Světlo a osvětlení“ 

tj. 500 luxů, měřených ve výšce 1 m nad povrchem hrací plochy) 
- kvalifikovaného hlasatele 
- zvukové signalizační zařízení pro žádosti družstev o přerušení hry 
- zvukové signalizační zařízení u zapisovatele (pro ohlášení střídání) 
- ochranné obaly na sloupky pro upevnění sítě 
- vestu/návlek (pro domácí i hosty) pro nově určené libero 
- organizaci tiskové konference po utkání za povinné účasti trenérů 
- při delegaci delegáta ČVS podmínky v souladu se „Statutem“ viz Příloha č. 8 
- zaslání vyplněného formuláře „Informace o utkání extraligy“ nejpozději 

do 2 hodin po skončení utkání na adresy: redakce@cvf.cz, iro@cvf.cz 

c) Družstva jsou povinna: 
- zajistit na své náklady pořizování a předávání statistiky v systému DATA VOLLEY 

(statistika) ze svých utkání po celou dobu soutěže dle požadavků a výhradně pro 
potřeby ČVS, a to certifikovaným statistikem ČVS s úrovní certifikace Ligový nebo 
Reprezentační, 

- zabezpečit vlastními technickými prostředky natočení všech domácích zápasů 
a následné uložení videosouboru ze zápasu nejpozději do 24 hodin po skončení 
zápasu na svazové úložiště, 

- zabezpečit vlastními technickými prostředky předání dat  pro on-line přenos 
na serveru TVCOM.CZ. Službu společnosti TVCOM.CZ hradí ČVS, 

- zajistit při utkáních používání aplikací eScoresheet a eScoresheet tablet 
dle manuálů uvedených v přílohách č. 18 a 19. 

 
10. NÁLEŽITOSTI 

Přeřazování hráček podle čl. 8 SŘV a doplňování soupisek je možné pouze do termínu: 
31. 1. 2022 

Hráčka může být do tohoto termínu postupně uvedena maximálně na třech soupiskách 
družstev EX-Z. 

mailto:redakce@cvf.cz
mailto:iro@cvf.cz
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Mezi postupným zapsáním hráčky na soupisky musí být minimálně doba jednoho měsíce. 
Porušení tohoto ustanovení se při startu hráčky v utkání postihuje hracími důsledky 
(čl. 27 odst. 1b) SŘV) podle čl. 27 odst. 4j) SŘV. 

 
11. SYSTÉM SOUTĚŽE 

1. část - tříkolově 

2. část - tříkolové play-off 
- 1. kolo: na tři vítězná utkání 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 

- 2. kolo (1-4) na tři vítězná utkání 
- vítěz 1. kola s nejlepším umístěním po 1. části proti 

vítězi 1. kola s nejhorším umístěním po 1. části 
- vítěz 1. kola s druhým nejlepším umístěním po 1. části 

proti vítězi 1. kola s druhým nejhorším umístěním 
po 1. části 

- 3. kolo: - o 1. místo vítězná družstva 2. kola na tři vítězná utkání 
 - o 3. místo poražená družstva 2. kola na dvě vítězná utkání 

 
12. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

- pořadí družstev na 9. a 10. místě bude stanoveno po odehrání 1. části 
- pořadí družstev na 5. a 8. místě bude po odehrání 1. kola 2. části stanoveno podle 

vzájemného umístění po 1. části 
- polovina soutěže podle čl. 28 odst. 4 SŘV: 18. kolo 1. části 

 
13. POSTUPY 

1. část  - družstva na 1. - 8. místě postupují do 2. části 

Vítěz soutěže, případně další družstva, při splnění podmínek ČVS a CEV, postoupí 
do pohárových soutěží CEV. 

 
15. ROZHODČÍ 

Úhradu paušální částky zahrnující odměnu za řízení utkání, jízdné a stravné pro 1. a 2. 
rozhodčího zajišťuje ČVS. 

 
18. ZÁPISY O UTKÁNÍ 

Vede se elektronicky dle manuálu pro použití aplikace eScoresheet - viz Příloha č. 18. 
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1. LIGA MUŽI (1-M) 
 
 

C1) VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ - DOPLNĚNÍ 
 2. POŘADATEL 

 3. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 

 7. PŘEDPIS 

 9. PODMÍNKY ÚČASTI A POVINNOSTI ODDÍLŮ A DRUŽSTEV 

 10. NÁLEŽITOSTI 

 11. SYSTÉM SOUTĚŽE 

 12. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

 13. POSTUPY 

 14. SESTUPY 

 18. ZÁPISY O UTKÁNÍ 

 
 

C2) ADRESÁŘ - uveden ve VIS 

 Skupina A (1-M-A) 
 1. VYSOKOŠKOLSKÝ SPORTOVNÍ KLUB MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY 

 2. VK LVI PRAHA „B“ 

 3. USK SLAVIA PLZEŇ 

 4. VOLEJBALOVÝ KLUB ČESKÉ BUDĚJOVICE „B“ 

 5. TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL DOBŘICHOVICE 

 

 Skupina B (1-M-B) 
 1. TJ SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ 

 2. TJ ČZU PRAHA 

 3. VOLEJBALOVÝ KLUB BENÁTKY NAD JIZEROU 

 4. TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ LÍPA 

 5. VK DUKLA LIBEREC „B“ 

 

 Skupina C (1-M-C) 
 1. VK BRNO 

 2. TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL BUČOVICE 

 3. UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ KLUB SLÁVIE OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 

 4. TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

 5. VOLEJBALOVÝ SPORTOVNÍ KLUB STARÉ MĚSTO 
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C3) ROZLOSOVÁNÍ 
 1-M-A 
  http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=1-m&skupina=1-m-a&sezona=2020%2F21 

 1-M-B 
  http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=1-m&skupina=1-m-b&sezona=2020%2F21 

 1-M-C 
  http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=1-m&skupina=1-m-c&sezona=2020%2F21 

http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=1-m&skupina=1-m-a&sezona=2020%2F21
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=1-m&skupina=1-m-b&sezona=2020%2F21
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=1-m&skupina=1-m-c&sezona=2020%2F21
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C1) VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ - DOPLNĚNÍ 

2. POŘADATEL 

2. část (1-8) - losem 
 (9-15) - losem 
 odvetná utkání se hrají v obráceném pořadí 

3. část (1-4) - první dvě a případné 5. utkání u lépe umístěného družstva po 2. části 
 (3-4) - u lépe umístěného družstva po 1. části 
 (11-15) - losem 
  - odvetná utkání se hrají v obráceném pořadí 
 
3. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 

2.část   (1-15) - 11 - 26 27 
    - 12 - 10 11 17 18 
    - 01 - 21 22 28 29 
    - 02 - 04 05 18 19 

3.část 1. kolo (1-4) - 02 - 25 26 
    - 03 - 11 12 19 
 2. kolo (1-2) - 03 - 25 26 
    - 04 - 01 02 09 
   (3-4) - 03 - 26 
 (11-15)  - 02 - 25 26 
    - 03 - 11 12 18 19 
    - 04 - 01 02 08 09 

Začátky utkání (tolerance): 1.a 2. část  pá 18 hod. (18 - 20), so 17 hod. (11 - 18) 
     3. část (1-4)  pá 18 hod. (18 - 20), so 17 hod. (15 - 19) 
     3. část (11-15)  pá 18 hod. (18 - 20), so 17 hod. (11 - 18) 

V termínech 2. a 3. části nesmí být prokazatelně jinou akcí obsazená hala důvodem 
pro soupeře nesouhlasit s přeložením utkání. V tomto případě bude utkání odehráno 
jeden den po termínu daném Rozpisem soutěže. O změně termínu musí pořadatel 
neprodleně informovat STK ČVS a ostatní zúčastněné strany. 

 
7. PŘEDPIS 

Hraje se míči: 
o GALA  BV5591S 
o MOLTEN  V5M5000 
o MIKASA  MVA200, MVA300, V200W 

V utkání se použijí 3 míče s podavači. 
 
9. PODMÍNKY ÚČASTI A POVINNOSTI ODDÍLŮ A DRUŽSTEV 

a) Oddíly musí zajistit: 
- hrací plochu a vybavení hřiště v souladu s Pravidly volejbalu 

b) Pořadatel je dále povinen zajistit: 
- oboustranné tabulky s čísly 1 - 22 pro střídání hráčů  
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- při delegaci delegáta ČVS podmínky v souladu se „Statutem“ - viz Příloha č. 8 
- při utkáních používání aplikace eScoresheet dle manuálu uvedeného v Příloze 

č. 18 
 
10. NÁLEŽITOSTI 

Přeřazování hráčů podle čl. 8 SŘV a doplňování soupisek je možné pouze do termínu: 
31. 1. 2022 

 
11. SYSTÉM SOUTĚŽE 

1. část - dlouhodobě dvoukolově ve dvojicích ve 3 sk. po 5 družstvech (1-M-A,B,C) 
2. část - dlouhodobě dvoukolově ve dvojicích ve 2 sk. po 8 a 7 družstvech (1-M-I,II) 
3. část - dvoukolové play-off 

 - 1. kolo: (1-4) na tři vítězná utkání 1-4 a 2-3 
 - 2. kolo: (1-2) na tři vítězná utkání, vítězná družstva 1. kola 
 (3-4) na jedno utkání, poražená družstva 1. kola 
 - (11-15) dlouhodobě dvoukolově ve dvojicích 
 
12. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

- 3. část (11-15) - družstvům se započítávají výsledky z 2. části 
- polovina soutěže podle čl. 28 odst. 4 SŘV: 1. část 
- pořadí na 5. - 10. místě se stanoví po odehrání 2. části 

 
13. POSTUPY 

1. část - družstva na 1. - 2. místě a 2 nejlepší družstva na 3. místě ve skupinách 
postoupí do 2. části (1-8). Pro srovnání družstev na 3. místech se postupuje 
dle čl. 28, odst. 2) SŘV. Při nestejném počtu účastníků v jednotlivých 
skupinách se výsledky přepočítají na % zisk bodů, popř. výher. 

 - nejhorší družstvo na 3. místě ve skupinách a družstva na 4. - 5. místě 
ve skupinách postoupí do 2. části (9-15) 

2. část - družstva na 1. - 4. místě postoupí do 3. části (1-4) 
 - družstva na 11. - 15. místě postoupí do 3. části (11-15) 
3. část - vítěz - právo postupu do EX-M 

 
14. SESTUPY 

3. část - družstva na 13. a 14. místě sestoupí do kvalifikace o postup do 1-M 
  - družstvo na 15. místě sestoupí do 2-M 
 
18. ZÁPISY O UTKÁNÍ 

Vede se elektronicky dle manuálu pro použití aplikace eScoresheet - viz Příloha č. 18. 
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1. LIGA ŽENY (1-Z) 
 
 

C1) VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ - DOPLNĚNÍ 
 2. POŘADATEL 

 3. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 

 5. ÚHRADA NÁKLADŮ 

 7. PŘEDPIS 

 9. PODMÍNKY ÚČASTI A POVINNOSTI ODDÍLŮ A DRUŽSTEV 

 10. NÁLEŽITOSTI 

 11. SYSTÉM SOUTĚŽE 

 12. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

 13. POSTUPY 

 14. SESTUPY 
 
 

C2) ADRESÁŘ - uveden ve VIS 

 Skupina A (1-Z-A)  Skupina B (1-Z-B) 
 1. TJ SOKOL NUSLE PRAHA 1. TJ TATRAN STŘEŠOVICE 

 2. TJ SOKOL ŽIŽKOV I 2. ŠKOLA VOLEJBALU 

 3. VK DUKLA LIBEREC „B“ 3. VK KRÁLOVO POLE „B“ 

 4. VK HRONOV 4. TJ SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ 

 5. TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 5. TJ JISKRA HAVLÍČKŮV BROD 

 6. VOLEJBAL ČERVENÝ KOSTELEC 6. VK ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 7. TJ SOKOL DOBŘICHOVICE 7. SCM-ČVS-JKY (RD 2004) 

 8. SCM-ČVS-KKY (RD 2006) 

 
 

C3) ROZLOSOVÁNÍ 

Skupina A (1-Z-A) http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-Z&skupina=1-Z-A 
 

Skupina B (1-Z-B) http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-Z&skupina=1-Z-B 

http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-Z&skupina=1-Z-A
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-Z&skupina=1-Z-B
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C1) VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ - DOPLNĚNÍ 

2. POŘADATEL 

2. část - (1-8) - losem (1. kolo - družstva 1. části 1-Z-A) 
 - (9-13) - losem (1. kolo - družstva 1. části 1-Z-A) 
 
3. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 

2. část (1-8)  - 02 - 11 12 18 19 25 26 
    - 03 - 11 12 18 19 25 26 
    - 04 - 08 09 22 23 

 (9-13) - 02 - 11 12 18 19 25 26 
    - 03 - 11 12 18 19 25 26 

Začátky utkání (tolerance): 
  1. a 2. část: pá 18 hod. (18 - 19), so 10 hod. (10 - 12) 

Družstva SCM-ČVS-JKY (RD 2004) a SCM-ČVS-KKY (RD 2006) mají řádný termín v pátek, 
v sobotu a v neděli. Výjimky viz rozlosování. 

 
5. ÚHRADA NÁKLADŮ 

Družstvům 1-Z budou kompenzovány jízdní výdaje k utkání s SCM-ČVS-JKY a SCM-ČVS-
KKY ve výši dle prováděcího předpisu „Cestovní náhrady členů ČVS“, který provádí 
směrnici č. 09/2011 „Hospodaření v ČVS“ pro max. 4 osobní automobily. 

 
7. PŘEDPIS 

Hraje se míči: 
o GALA  BV5591S 
o MOLTEN  V5M5000 
o MIKASA  MVA200, MVA300, V200W 

V utkání se použijí 3 míče s podavači. 
 
9. PODMÍNKY ÚČASTI A POVINNOSTI ODDÍLŮ A DRUŽSTEV 

a) Oddíly musí zajistit: 
- hrací plochu a vybavení hřiště v souladu s Pravidly volejbalu 
- zabezpečit hodnocení rozhodčích dle Metodických pokynů - viz Příloha č. 7 

b) Pořadatel je dále povinen zajistit: 
- oboustranné tabulky s čísly 1 - 22 pro střídání hráček 

 
10. NÁLEŽITOSTI 

Přeřazování hráček podle čl. 8 SŘV a doplňování soupisek je možné pouze do termínu: 
31. 1. 2022 

 
11. SYSTÉM SOUTĚŽE 

V 1. části jsou do soutěže jednokolově zařazena družstva SCM-ČVS-KKY - RD 2006 (sk. A) 
a SCM-ČVS-JKY - RD 2004 (sk. B). 
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1. část - čtyřkolově ve dvou skupinách po 7 a 6 družstvech (1-Z-A a 1-Z-B) 
2. část - čtyřkolově ve dvou skupinách po 8 a 5 družstvech (1-8 a 9-13) 

 
12. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

- 1. část - družstvům se započítávají výsledky utkání s družstvy SCM-ČVS-JKY (RD 2004) 
  a SCM-ČVS-KKY (RD 2006) 

- 2. část - družstvům se započítávají výsledky vzájemných utkání z 1. části 
- polovina soutěže podle čl. 28 odst. 4 SŘV: 1. část 

 
13. POSTUPY 

1. část - družstva na 1. - 4. místech ve skupinách postoupí do 2. části (1-8) 
 - družstva na 5. - 6. místech ve skupinách postoupí do 2. části (9-13) 
 - družstvo na 7. místě ve skupině A postoupí do 2. části (9-13) 

2. část - družstvo na 1. místě má právo postupu do EX-Z 
 
14. SESTUPY 

2. část - družstvo na 13. místě sestoupí do 2-Z 
- družstvo na 12. místě sestoupí do kvalifikace o postup do 1-Z 
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2. LIGA MUŽI (2-M) 
 

C1) VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ - DOPLNĚNÍ 
 3. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 
 5. ÚHRADA NÁKLADŮ 

 9. PODMÍNKY ÚČASTI A POVINNOSTI ODDÍLŮ A DRUŽSTEV 
 10. NÁLEŽITOSTI 
 11. SYSTÉM SOUTĚŽE 
 12. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 
 13. POSTUPY 
 14. SESTUPY 

 

C2) ADRESÁŘ - uveden ve VIS 

 Skupina A (2-M-A) Skupina B (2-M-B) 
 1. VOLEJBAL SOKOLOV 1. TJ PRAGA 
 2. - - - 2. VK HRONOV 
 3. KLADNO VOLEJBAL CZ „B“ 3. TJ SOKOL MNICHOVO HRADIŠTĚ 
 4. VOLEJBAL MODŘANY 4. VK DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 
 5. VOLEJBAL DOMAŽLICE 5. SK VOLEJBAL KOLÍN 
 6. VK KARLOVARSKO „B“ 6. TJ SOKOL BENEŠOV U PRAHY 
 7. TJ NETOLICE 1892 7. SK PROSEK PRAHA 
 8. VOLEJBALOVÝ KLUB PŘÍBRAM „B“ 8. VOLEJBALOVÝ KLUB MALÁ SKÁLA 

 

 Skupina C (2-M-C) Skupina D (2-M-D) 
 1. TJ JISKRA HAVLÍČKŮV BROD 1. SK KOJETÍN 2016 
 2. TJ SOKOL LETOVICE 2. BLUE VOLLEY OSTRAVA 
 3. TJ SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ „B“ 3. TJ SOKOL ŠLAPANICE U BRNA 
 4. TJ SOKOL PARDUBICE I. 4. TJ SOKOL PALKOVICE 
 5. VOLEJBALOVÉ SDRUŽENÍ DRÁSOV 5. TJ LIGNUM - MORÁVKA 
 6. SKP KOMETA BRNO 6. VK VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 
 7. VOLEJBALOVÝ KLUB CHOCEŇ 7. TJ HOLUBICE 
 8. TJ SOKOL BRNO - JIH 8. TJ NOVÝ JIČÍN 
 9.  9. ČVS-SCM-KTI (RD 2005) 

 

C3) ROZLOSOVÁNÍ 

Sk. A (2-M-A) http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=2-M&skupina=2-M-A 

Sk. B (2-M-B) http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=2-M&skupina=2-M-B 

Sk. C (2-M-C) http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=2-M&skupina=2-M-C 

Sk. D(2-M-D) http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=2-M&skupina=2-M-D 

http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=2-M&skupina=2-M-A
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=2-M&skupina=2-M-B
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=2-M&skupina=2-M-C
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=2-M&skupina=2-M-D
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C1) VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ - DOPLNĚNÍ 

3. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 

Začátky utkání (tolerance): 10 a 14 hod. (9 - 15) 
Družstvo SCM-ČVS-KTI (RD 2005) má řádný termín v neděli. Výjimky viz rozlosování. 

 
5. ÚHRADA NÁKLADŮ 

Družstvům 2-M-D budou kompenzovány jízdní výdaje k utkání s SCM-ČVS-KTI ve výši 
dle prováděcího předpisu „Cestovní náhrady členů ČVS“, který provádí směrnici 
č. 09/2011 „Hospodaření v ČVS“ pro max. 4 osobní automobily. 

 
9. PODMÍNKY ÚČASTI A POVINNOSTI ODDÍLŮ A DRUŽSTEV 

Oddíly musí zajistit: 
- hodnocení rozhodčích dle Metodických pokynů - viz Příloha č. 7 

 
10. NÁLEŽITOSTI 

Přeřazování hráčů podle čl. 8 odst. a doplňování soupisek je možné pouze do termínu: 
31. 1. 2022 

 
11. SYSTÉM SOUTĚŽE 

Čtyřkolově ve 4 skupinách po 8 (7) družstvech (2-M-A,B,C,D). 
Do skupiny D je jednokolově zařazeno družstvo SCM-ČVS-KTI (RD 2005). 

 
12. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

- polovina soutěže podle čl. 28 odst. 4 SŘV: 14. kolo 
- družstvům se započítávají výsledky utkání s družstvem SCM-ČVS-KTI (RD 2005) 

 
13. POSTUPY 

Vítězná družstva jednotlivých skupin postoupí do kvalifikace o postup do 1-M. 
 
14. SESTUPY 

Dvě nejhorší družstva na 8. místech ve skupinách sestoupí do příslušných KP. 

Nejlepší družstvo na 8. místě ve skupině, družstva na 7. místech ve skupinách a nejhorší 
družstvo na 6. místě ve skupině sestoupí do kvalifikace o postup do 2-M. 

Pro srovnání družstev na stejných místech se postupuje dle čl. 28, odst. 2) SŘV. 
Při nestejném počtu účastníků v jednotlivých skupinách se výsledky přepočítají na % zisk 
bodů, popř. výher. 
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2. LIGA ŽENY (2-Z) 
 

C1) VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ - DOPLNĚNÍ 
 3. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 
 9. PODMÍNKY ÚČASTI A POVINNOSTI ODDÍLŮ A DRUŽSTEV 
 10. NÁLEŽITOSTI 
 11. SYSTÉM SOUTĚŽE 
 12. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 
 13. POSTUPY 
 14. SESTUPY 

 
 

C2) ADRESÁŘ - uveden ve VIS 
 Skupina A (2-Z-A) Skupina B (2-Z-B) 

 1. TJ KRALUPY 1. TJ TURNOV 
 2. TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ „B“ 2. TJ SLOVAN CHABAŘOVICE 
 3. VSK SLAVIA JU ČESKÉ BUDĚJOVICE 3. TJ SOKOL MNICHOVO HRADIŠTĚ 
 4. SK VOLEJBAL KLATOVY 4. USK PARDUBICE 
 5. VOLEJBAL DOMAŽLICE 5. TJ TATRAN STŘEŠOVICE „B“ 
 6. TJ BOHEMIANS PRAHA 6. TJ SOKOL ŽIŽKOV I „B“ 
 7. VSK ČVUT PRAHA 7. VSK SPARTAK DĚČÍN 
 8. TJ BANÍK PŘÍBRAM 8. TJ SOKOL DRUŽBA SUCHDOL 

 

 Skupina C (2-Z-C) Skupina D (2-Z-D) 
 1. VOLLEYBALL CLUB KROMĚŘÍŽ 1. - - - 
 2. TJ SVITAVY 2. SK P.E.M.A. OPAVA 
 3. TJ SOKOL ŠLAPANICE U BRNA 3. TJ SOKOL FRÝDEK - MÍSTEK „B“ 
 4. TJ SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ 4. ŠSK BÍLOVEC 
 5. TJ SOKOL BRNO - JULIÁNOV 5. TJ OSTRAVA „B“ 
 6. TJ OP PROSTĚJOV 6. VK POLANKA NAD ODROU 
 7. VK BRNO „B“ 7. VK AUSTIN VSETÍN 
 8. VK PROSTĚJOV „B“ 8. TJ NOVÝ JIČÍN 

 
 

C3) ROZLOSOVÁNÍ 

Sk. A (2-Z-A) http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=2-Z&skupina=2-Z-A 

Sk. B (2-Z-B) http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=2-Z&skupina=2-Z-B 

Sk. C (2-Z-C) http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=2-Z&skupina=2-Z-C 

Sk. D (2-Z-D) http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=2-Z&skupina=2-Z-D 

http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=2-Z&skupina=2-Z-A
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=2-Z&skupina=2-Z-B
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=2-Z&skupina=2-Z-C
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=2-Z&skupina=2-Z-D
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C1) VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ - DOPLNĚNÍ 

3. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 

Začátky utkání (tolerance): 10 a 14 hod. (9 - 15) 
 
9. PODMÍNKY ÚČASTI A POVINNOSTI ODDÍLŮ A DRUŽSTEV 

Oddíly musí zajistit: 
- hodnocení rozhodčích dle Metodických pokynů - viz Příloha č. 7 

 
10. NÁLEŽITOSTI 

Přeřazování hráček podle čl. 8 odst. a doplňování soupisek je možné pouze do termínu: 
31. 1. 2022 

 
11. SYSTÉM SOUTĚŽE 

Čtyřkolově ve 4 skupinách po 8 (7) družstvech (2-Z-A,B,C,D). 
 
12. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

- polovina soutěže podle čl. 28 odst. 4 SŘV: 14. kolo 
 
13. POSTUPY 

Vítězná družstva jednotlivých skupin postoupí do kvalifikace o postup do 1-Z. 
 
14. SESTUPY 

Dvě nejhorší družstva na 8. místech ve skupinách sestoupí do příslušných KP. 

Nejlepší družstvo na 8. místě ve skupině, družstva na 7. místech ve skupinách a nejhorší 
družstvo na 6. místě ve skupině sestoupí do kvalifikace o postup do 2-Z. 

Pro srovnání družstev na stejných místech se postupuje dle čl. 28, odst. 2) SŘV. Při 
nestejném počtu účastníků v jednotlivých skupinách se výsledky přepočítají na % zisk 
bodů, popř. výher. 
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EXTRALIGA JUNIOŘI (EX-JRI) 
 

C1) VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ - DOPLNĚNÍ 
 2. POŘADATEL 

 3. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 

 5. ÚHRADA NÁKLADŮ 

 7. PŘEDPIS 

 8. START HRÁČŮ 

 9. PODMÍNKY ÚČASTI A POVINNOSTI ODDÍLŮ A DRUŽSTEV 

 10. NÁLEŽITOSTI 

 11. SYSTÉM SOUTĚŽE 

 12. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

 13. POSTUPY 

 14. SESTUPY 
 
 

C2) ADRESÁŘ - uveden ve VIS 
 Skupina A (EX-JRI-A) Skupina B (EX-JRI-B) 

 1. VK DUKLA LIBEREC 1. VOLEJBALOVÝ KLUB PŘÍBRAM 

 2. GREEN VOLLEY FRÝDEK-MÍSTEK 2. TJ ORION PRAHA 

 3. SK VOLEJBAL KOLÍN 3. VK ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 4. SK VOLEJBAL ÚSTÍ NAD LABEM 4. VK KARLOVARSKO 

 5. TJ SPARTAK VELKÉ MEZIŘÍČÍ 5. VSK ZLÍN 

 

 Skupina C (EX-JRI-C) Skupina D (EX-JRI-D) 
 1. VK LVI PRAHA 1. VK BRNO 

 2. SK KOJETÍN 2016 2. BLUE VOLLEY OSTRAVA 

 3. TJ NOVÝ JIČÍN 3. SK PROSEK PRAHA 

 4. TJ SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ 4. VK BENÁTKY NAD JIZEROU 

 5. TJ SVITAVY 5. VOLEJBALOVÝ KLUB OSTRAVA 

 
 

C3) ROZLOSOVÁNÍ 
Celkové pořadí (EX-JRI) 
 http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=EX-JRI&skupina=EX-JRI 
 

http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=EX-JRI&skupina=EX-JRI
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Sk. A (EX-JRI-A) 
 http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?kraj=8771&soutez=EX-JRI&skupina=EX-JRI-1A 
 

Sk. B (EX-JRI-B) 
 http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?kraj=8771&soutez=EX-JRI&skupina=EX-JRI-1B 
 

Sk. C (EX-JRI-C) 
 http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?kraj=8771&soutez=EX-JRI&skupina=EX-JRI-1C 

 

Sk. D (EX-JRI-D) 
 http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?kraj=8771&soutez=EX-JRI&skupina=EX-JRI-1D 

http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?kraj=8771&soutez=EX-JRI&skupina=EX-JRI-1A
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?kraj=8771&soutez=EX-JRI&skupina=EX-JRI-1B
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?kraj=8771&soutez=EX-JRI&skupina=EX-JRI-1C
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?kraj=8771&soutez=EX-JRI&skupina=EX-JRI-1D
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C1) VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ - DOPLNĚNÍ 

2. POŘADATEL 

1. část  - nejlépe umístěná družstva z předcházejícího soutěžního období 
2. a 3. část - budou určeni dle aktuálního vývoje soutěže, v případě nedostatku 

pořadatelů má STK ČVS po dohodě se svazovým trenérem 
pro chlapeckou složku právo určit pořadatele z řad dotovaných 
Sportovních středisek ČVS. V krajním případě turnaj uspořádá ČVS 
s tím, že veškeré náklady budou rozúčtovány mezi zúčastněná 
družstva. 

4. část (1-8) - bude určen na základě výběrového řízení 
 
3. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 

2. část - 11 - 06 07 
   - 12 - 04 05 
   - 01 - 15 16 
3. část - 02 - 12 13 
   - 03 - 05 06 
4. část - 05 - 05 06 07 08 

Začátky utkání (tolerance): 
1. - 3. část:  so od 10 hod.      ne od 9 hod. 
4. část (1-8) čt od 15 hod.      pá+so od 10 hod.      ne od 9 hod. 

V případě termínových kolizí soutěže s programem reprezentačních družstev mládeže 
si STK ČVS vyhrazuje právo termíny soutěže / turnajů upravit nebo změnit. 

 
5. ÚHRADA NÁKLADŮ 

Družstva se v 1. - 3. části částečně podílejí na nákladech na rozhodčí ve prospěch 
pořadatelů turnajů ve výši 2.400,- Kč. Družstva částku zaplatí pořadateli proti potvrzení 
před zahájením turnajů. 

V případě uspořádání turnaje ČVS uhradí zúčastněná družstva rovným dílem veškeré 
skutečně vynaložené náklady. Konkrétní výše bude určena po odehrání turnaje 
na základě vyúčtování celé akce. 

Pořadateli finálového turnaje (4. část) budou ČVS uhrazeny přímé náklady na rozhodčí 
(formou odměny dle uzavřené příkazní smlouvy). 

V případě, že se do výběrového řízení nikdo nepřihlásí, příp. nebude nikdo vybrán, 
finálový turnaj uspořádá ČVS s tím, že zúčastněná družstva uhradí rovným dílem veškeré 
skutečně vynaložené náklady. Konkrétní výše bude určena po odehrání turnaje 
na základě vyúčtování celé akce. 

 
7. PŘEDPIS 

Hraje se míči GALA BV5591S. V utkání se použijí 3 míče s podavači. 
Závěrečný ceremoniál viz Příloha č. 17. 
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8. START HRÁČŮ 

Start „H“ hráčů na finálovém turnaji 4. části je povolen jen za předpokladu, že hráč 
za hostující družstvo startoval (viz čl. 5, bod 1. SŘV) v soutěžním období 2021/22 v EX-JRI 
nejméně v 50 % utkání. 

 
9. PODMÍNKY ÚČASTI A POVINNOSTI ODDÍLŮ A DRUŽSTEV 

Pořadatel je dále povinen zajistit: 
- oboustranné tabulky s čísly 1 - 22 pro střídání hráčů, 
- hrací plochu a vybavení hřiště v souladu s Pravidly volejbalu. 

 
10. NÁLEŽITOSTI 

Přeřazování hráčů podle čl. 8 a doplňování soupisek je možné pouze do termínu: 
31. 1. 2022 

 
11. SYSTÉM SOUTĚŽE 

1. část - 1 turnaj ve 4 skupinách po 5 družstvech (EX-JRI-A,B,C,D) 
  sk. A (1,8,9,1-JRI,1-JRI) sk. B (2,7,10,15,1-JRI) 
  sk. C (3,6,11,14,1-JRI) sk. D (4,5,12,13,1-JRI) 

2. část - 3 turnaje ve 4 skupinách po 5 družstvech (1-5, 6-10, 11-15, 16-20) 

3. část - 2 turnaje ve 4 skupinách po 5 družstvech (1-5, 6-10, 11-15, 16-20) 

4. část - 1. kolo (1-8) - jednorázový turnaj ve 2 skupinách po 4 družstvech (sk. F1 
    - 1, 5, 4, 8 a sk. F2 - 2, 6, 3, 7) 

 2. kolo (1-8) - play-off na jedno utkání o konečné umístění 
  (1-4) - 1C - 2D, 1D - 2C 
  (1-2, 3-4) V (1C - 2D) - V (1D - 2C), P (1C - 2D) - P (1D - 2C) 
  (5-8) - 3C - 4D, 3D - 4C 
  (5-6, 7-8) V (3C - 4D) - V (3D - 4C), P (3C - 4D) - P (3D - 4C) 

 
12. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

- každá část se hodnotí samostatně 
- 2. a 3. část - 1. místo - 20 bodů, 2. m. - 19 b., 3. m. - 18 b., … 19. m. - 2 b., 20. m. - 1 b. 
- pořadí se stanoví na základě součtu bodů dosažených na jednotlivých turnajích 

2. a 3. části 
- v případě rovnosti bodů v tabulce po odehrání 3. části rozhoduje o pořadí lepší 

umístění na závěrečném turnaji 
- polovina soutěže podle čl. 28 odst. 4 SŘV: 2. část 

 
13. POSTUPY 

1. část - družstva na 1. místech ve skupinách a nejlepší družstvo na 2. místě 
ve skupinách postoupí do 2. části (1-5) 

 - zbylá družstva na 2. místech ve skupinách a 2 nejlepší družstva na 3. 
místech ve skupinách postoupí do 2. části (6-10) 

 - zbylá družstva na 3. místech ve skupinách a 3 nejlepší družstva na 4. 
místech ve skupinách postoupí do 2. části (11-15) 
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 - zbylé družstvo na 4. místě ve skupině a družstva na 5. místech ve skupinách 
postoupí do 2. části (16-20) 

 - pro porovnání družstev na stejných místech se postupuje dle čl. 28, odst. 2) 
SŘV (při nestejném počtu účastníků v jednotlivých skupinách se výsledky 
přepočítají na % zisk bodů, popř. výher) 

2. část - družstva na 1. a 2. místě ve skupině (6-10) postoupí do skupiny (1-5) 
 - družstva na 1. a 2. místě ve skupině (11-15) postoupí do skupiny (6-10) 
 - družstva na 1. a 2. místě ve skupině (16-20) postoupí do skupiny (11-15) 

3. část - družstvo na 1. místě ve skupině (6-10) postoupí do skupiny (1-5) 
 - družstvo na 1. místě ve skupině (11-15) postoupí do skupiny (6-10) 
 - družstvo na 1. místě ve skupině (16-20) postoupí do skupiny (11-15) 
 - družstva na 1. - 8. místě v průběžném pořadí postoupí do 4. části 

4. část - družstva na 1. a 2. místě ve skupinách postoupí do 2. kola (1-4), vítězové 
 o 1. - 2. místo, poražení o 3. - 4. místo 
 - družstva na 3. a 4. místě ve skupinách postoupí do 2. kola (5-8), vítězové 
 o 5. - 6. místo, poražení o 7. - 8. místo 
 
14. SESTUPY 

2. část - družstva na 4. a 5. místě ve skupině (1-5) sestoupí do skupiny (6-10) 
 - družstva na 4. a 5. místě ve skupině (6-10) sestoupí do skupiny (11-15) 
 - družstva na 4. a 5. místě ve skupině (11-15) sestoupí do skupiny (16-20) 

3. část - družstvo na 5. místě ve skupině (1-5) sestoupí do skupiny (6-10) 
 - družstvo na 5. místě ve skupině (6-10) sestoupí do skupiny (11-15) 
 - družstvo na 5. místě ve skupině (11-15) sestoupí do skupiny (16-20) 

 - družstva na 14. - 17. místě v konečném pořadí sestoupí do kvalifikace o EX-
JRI 

 - družstva na 18. - 20. místě v konečném pořadí sestoupí do 1-JRI 
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EXTRALIGA JUNIORKY (EX-JKY) 
 
 
 

C1) VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ - DOPLNĚNÍ 
 2. POŘADATEL 

 3. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 

 5. ÚHRADA NÁKLADŮ 

 7. PŘEDPIS 

 8. START HRÁČEK 

 9. PODMÍNKY ÚČASTI A POVINNOSTI ODDÍLŮ A DRUŽSTEV 

 10. NÁLEŽITOSTI 

 11. SYSTÉM SOUTĚŽE 

 12. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

 13. POSTUPY 

 14. SESTUPY 
 
 
 

C2) ADRESÁŘ - uveden ve VIS 

 Skupina A (EX-JKY-A) Skupina B (EX-JKY-B) 
 1. VK KRÁLOVO POLE 1. PVK OLYMP PRAHA 

 2. VK PROSTĚJOV 2. SKŠ ZŠ MIKULOVA PRAHA 

 3. TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 3. VO TJ LANŠKROUN 

 4. TJ TATRAN STŘEŠOVICE 4. TJ OSTRAVA 

 5. BVC CHODOV 5. TJ SOKOL ŠTERNBERK 

 
 

Skupina C (EX-JKY-C) 
 1. VK DUKLA LIBEREC 4. VOLEJBAL PŘEROV 

 2. VK LVI PRAHA 5. TJ SOKOL FRÝDEK - MÍSTEK 

 3. VK ČESKÉ BUDĚJOVICE 
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C3) ROZLOSOVÁNÍ 

Celkové pořadí (EX-JKY) 
 http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ex-jky 

Sk. A (EX-JKY-A) 
 http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?kraj=8771&soutez=EX-JKY&skupina=EX-JKY-1A 

Sk. B (EX-JKY-B) 
 http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?kraj=8771&soutez=EX-JKY&skupina=EX-JKY-1B 

Sk. C (EX-JKY-C) 
 http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?kraj=8771&soutez=EX-JKY&skupina=EX-JKY-1C 

http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ex-jky
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?kraj=8771&soutez=EX-JKY&skupina=EX-JKY-1A
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?kraj=8771&soutez=EX-JKY&skupina=EX-JKY-1B
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?kraj=8771&soutez=EX-JKY&skupina=EX-JKY-1C
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C1) VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ - DOPLNĚNÍ 

2. POŘADATEL 

1. část - nejlépe umístěná družstva z předcházejícího soutěžního období 
2. část - budou určeni dle aktuálního vývoje soutěže. Právo pořádat 1. turnaj 

má nejlépe umístěné družstvo po 1. části, které ještě turnaj nepořádalo. 
  2. - 6. turnaj má právo pořádat nejlépe umístěné družstvo v průběžném 

pořadí, které turnaj ještě nepořádalo. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší 
umístění na předcházejícím turnaji. 

  V případě nedostatku pořadatelů má STK ČVS po dohodě se svazovým 
trenérem pro dívčí složku právo určit pořadatele z řad dotovaných 
Sportovních středisek ČVS. V krajním případě turnaj uspořádá ČVS - viz bod 5. 

3. část (1-6) - družstvo na 1. místě po 2. části 
 
3. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 

2. část    - 11 - 13 14 
    - 12 - 11 12 
    - 01 - 08 09 
    - 02 - 12 13 
    - 03 - 12 13 
    - 04 - 30 
    - 05 - 01 

3. část  (1-6) - 04 - 12 13 14 15 

Začátky utkání (tolerance): 
1. a 2. část:  so a ne  9, 11, 13, 15 a 17 hod. 
3. část: (1-6)  čt, pá, so a ne - bude určeno dle dohody s pořadatelem 

 
5. ÚHRADA NÁKLADŮ 

V případě uspořádání turnaje ČVS uhradí zúčastněná družstva rovným dílem veškeré 
skutečně vynaložené náklady. Konkrétní výše bude určena po odehrání turnaje 
na základě vyúčtování celé akce. 

Pořadateli finálového turnaje (3. část) budou ČVS uhrazeny přímé náklady na rozhodčí 
(formou odměny dle uzavřené příkazní smlouvy). 

 
7. PŘEDPIS 

Hraje se míči GALA BV5591S. V utkání se použijí 3 míče s podavači. 
Závěrečný ceremoniál viz Příloha č. 17. 

 
8. START HRÁČEK 

Start „H“ hráček na turnaji 3. části je povolen jen za předpokladu, že hráčka za hostující 
družstvo startovala (viz čl. 5, bod 1. SŘV) v soutěžním období 2021/22 v EX-JKY nejméně 
v 50 % utkání. 
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9. PODMÍNKY ÚČASTI A POVINNOSTI ODDÍLŮ A DRUŽSTEV 

Pořadatel je dále povinen zajistit: 
- oboustranné tabulky s čísly 1 - 22 pro střídání hráček, 
- videozáznamy jednotlivých utkání a uložit je do úložiště, které bude zpřístupněné 

všem družstvům. 
 
10. NÁLEŽITOSTI 

Přeřazování hráček podle čl. 8 a doplňování soupisek je možné pouze do termínu: 
31. 1. 2022 

 
11. SYSTÉM SOUTĚŽE 

1. část - 1 turnaj ve 3 skupinách po 5 družstvech (EX-JKY-A,B,C) 
 - sk. A (1,6,7,12,13) sk. B (2,5,8,11,14) sk. C (3,4,9,10,15) 

2. část  - 6 turnajů ve 3 skupinách po 5 družstvech (1-5, 6-10, 11-15) 

3. část (1-6) - 2 skupiny po 3 družstvech (1,3,6) a (2,4,5) s následným utkáním 
o 5. místo (družstva na 3. místech ve skupinách), semifinále (křížem) 
a utkání o 3. místo a finále 

 
12. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

- každá část se hodnotí samostatně 
- 2. část - 1. místo - 15 bodů, 2. m. - 14 b., 3. m. - 13 b., … 14. m. - 2 b., 15. m. - 1 b. 
- pořadí se stanoví na základě součtu bodů dosažených na jednotlivých turnajích 2. části 
- v případě rovnosti bodů v tabulce po odehrání 2. části rozhoduje o pořadí lepší umístění 

na závěrečném turnaji 
- pořadí na 7. - 15. místě bude stanoveno po odehrání 2. části 
- polovina soutěže podle čl. 28 odst. 4 SŘV: 3. turnaj 2. části 

 
13. POSTUPY 

1. část - družstva na 1. místech ve skupinách a 2 nejlepší družstva na 2. místech 
ve skupinách postoupí do 2. části (1-5) 

 - zbylé družstvo na 2. místě ve skupině, družstva na 3. místech 
ve skupinách a nejlepší družstvo na 4. místě ve skupině postoupí 
do 2. části (6-10) 

 - zbylá družstva na 4. místech ve skupinách a družstva na 5. místech 
ve skupinách postoupí do 2. části (11-15) 

 - pro porovnání družstev na stejných místech se postupuje dle čl. 28, 
odst. 2) SŘV (při nestejném počtu účastníků v jednotlivých skupinách 
se výsledky přepočítají na % zisk bodů, popř. výher) 

2. část - liché turnaje (1,3,5) 
  - družstvo na 1. místě ve skupině (6-10) postoupí do skupiny (1-5) 
  - družstva na 1. a 2. místě ve skupině (11-15) postoupí do skupiny (6-10) 

- sudé turnaje (2,4,6) 
  - družstva na 1. a 2. místě ve skupině (6-10) postoupí do skupiny (1-5) 
  - družstvo na 1. místě ve skupině (11-15) postoupí do skupiny (6-10) 
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  - družstva na 1. - 6. místě v průběžném pořadí postoupí do 3. části 

3. část (1-6) - družstva na 1. - 2. místě ve skupinách postoupí do semifinále 
 - družstva na 3. místech ve skupinách postoupí do utkání o 5. místo 
 
14. SESTUPY 

2. část - liché turnaje (1,3,5) 
  - družstvo na 5. místě ve skupině (1-5) sestoupí do skupiny (6-10) 
  - družstva na 4. a 5. místě ve skupině (6-10) sestoupí do skupiny (11-15) 

 - sudé turnaje (2,4,6) 
  - družstva na 4. a 5. místě ve skupině (1-5) sestoupí do skupiny (6-10) 
  - družstvo na 5. místě ve skupině (6-10) sestoupí do skupiny (11-15) 

 - družstva na 11. - 12. místě sestoupí do kvalifikace o EX-JKY 
 - družstva na 13. - 15. místě sestoupí do 1-JKY 



Rozpis mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2021/2022 Strana 48 
 

1. LIGA JUNIOŘI (1-JRI) 
 
 

C1) VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ - DOPLNĚNÍ 
 3. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 

 10. NÁLEŽITOSTI 

 11. SYSTÉM SOUTĚŽE 

 12. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

 13. POSTUPY 
 
 

C2) ADRESÁŘ - uveden ve VIS 
 Skupina A (1-JRI-A) Skupina B (1-JRI-B) 

 1. VK ČESKÉ BUDĚJOVICE „B“ 1. TJ ORION PRAHA „B“ 
 2. - - - 2. VK SPORT RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 
 3. KLADNO VOLEJBAL CZ 3. TJ SLAVIA LIBEREC 
 4. VK LVI PRAHA „B“ 4. - - - 
 5. USK SLAVIA PLZEŇ 5. SK PROSEK PRAHA „B“ 
 6. SK DANSPORT PRAHA 6. VOLLEYBALL NYMBURK 
 7. VOLEJBAL SOKOLOV 7. VK DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 
 8. VSK ČESKÝ KRUMLOV 8. VK ODOLENA VODA 

 

 Skupina C (1-JRI-C) Skupina D (1-JRI-D) 
 1. VO TJ LANŠKROUN 1. VAM HAVÍŘOV 
 2. TJ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2. VK VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 
 3. TJ SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II 3. HAPPY SPORT OPAVA 
 4. TJ TESLA BRNO 4. BLUE VOLLEY OSTRAVA „B“ 
 5. VOLEJBALOVÉ SDRUŽENÍ DRÁSOV 5. GREEN VOLLEY FRÝDEK-MÍSTEK „B“ 
 6. TJ JISKRA HAVLÍČKŮV BROD 6. - - - 
 7. VK ZNOJMO - PŘÍMĚTICE 7. SK KOJETÍN 2016 „B“ 
 8. TJ SOKOL ŠLAPANICE U BRNA 8. VAM OLOMOUC 

 

C3) ROZLOSOVÁNÍ 

Sk. A (1-JRI-A)   http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-JRI&skupina=1-JRI-A 
 

Sk. B (1-JRI-B)   http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-JRI&skupina=1-JRI-B 
 

Sk. C (1-JRI-C)   http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-JRI&skupina=1-JRI-C 
 

Sk. D (1-JRI-D)   http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-JRI&skupina=1-JRI-D 

http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-JRI&skupina=1-JRI-A
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-JRI&skupina=1-JRI-B
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-JRI&skupina=1-JRI-C
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-JRI&skupina=1-JRI-D
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C1) VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ - DOPLNĚNÍ 

3. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 

Začátky utkání (tolerance): so 10 a 14 hod. (9 - 15) 
 
10. NÁLEŽITOSTI 

Přeřazování hráčů podle čl. 8 SŘV a doplňování soupisek je možné pouze do termínu: 
31. 1. 2022 

 
11. SYSTÉM SOUTĚŽE 

Čtyřkolově ve 4 skupinách po 7 (8) družstvech (1-JRI-A,B,C,D). Ze soutěže se nesestupuje. 
 
12. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

- polovina soutěže podle čl. 28 odst. 4 SŘV: 14. kolo 
 
13. POSTUPY 

Družstva na 1. místech ve skupinách postoupí do kvalifikace o postup do EX-JRI. 
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1. LIGA JUNIORKY (1-JKY) 
 

C1) VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ - DOPLNĚNÍ 
 2. POŘADATEL 

 3. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 

 10. NÁLEŽITOSTI 

 11. SYSTÉM SOUTĚŽE 

 12. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

 13. POSTUPY 

 14. SESTUPY 
 

C2) ADRESÁŘ - uveden ve VIS 

 Skupina A (1-JKY-A) Skupina B (1-JKY-B) 
 1. VK ŠANOV TEPLICE 1. SK VOLEJBAL KOLÍN 

 2. VK JIRKOV 2. TJ SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ 

 3. SK DANSPORT PRAHA 3. VOLLEYBALL NYMBURK 

 4. USK SLAVIA LIBEREC 4. - - - 

 5. TJ KRALUPY 5. VOLEJBALOVÝ KLUB HRONOV 

 6. VK DUKLA LIBEREC „B“ 6. SPORT KLUB NÁCHOD 
 

 Skupina C (1-JKY-C) Skupina D (1-JKY-D) 
 1. SK KOMETA PRAHA 1. VOLEJBAL TÁBOR 

 2. VK SEVER ŽATEC 2. TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ „B“ 

 3. KLADNO VOLEJBAL CZ 3. SK VOLEJBAL KLATOVY 

 4. VK KARLOVY VARY 4. VK ČESKÉ BUDĚJOVICE „B“ 

 5. - - - 5. SK HLINCOVKA 

 6. TJ ORION PRAHA 6. VK BENEŠOVSKÁ 1. VOLEJBALOVÁ 
 

 Skupina E (1-JKY-E) Skupina F (1-JKY-F) 
 1. VKM RÉMA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 1. TJ JISKRA HAVLÍČKŮV BROD 

 2. TJ SOKOL PARDUBICE I. 2. VK KRÁLOVO POLE „B“ 

 3. TJ SOKOL NOVÉ VESELÍ 3. VK ZNOJMO - PŘÍMĚTICE 

 4. TJ SOKOL JEHNICE 4. ŠSK DEMLOVA JIHLAVA 

 5. - - - 5. TJ LOKOMOTIVA BŘECLAV 

 6. TJ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 6. TJ SOKOL BEDŘICHOV 
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 Skupina G(1-JKY-G) Skupina H (1-JKY-H) 
 1. TJ SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ 1. HAPPY SPORT OPAVA 

  HRADIŠTĚ 

 2. VOLEJBAL KROMĚŘÍŽ 2. ŠSK BÍLOVEC 

 3. VSK ZLÍN 3. TJ OSTRAVA „B“ 

 4. VOLEJBAL VYŠKOV 4. SK SLEZAN ORLOVÁ 

 5. TJ FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM 5. TJ NOVÝ JIČÍN 

 6. VK UP OLOMOUC 6. TJ OSTRAVA „C“ 

 
 

C3) ROZLOSOVÁNÍ 

 Skupina A (1-JKY-A) 
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-JKY&skupina=1-JKY-A 

 
 Skupina B (1-JKY-B) 

 http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-JKY&skupina=1-JKY-B 
 
 Skupina C (1-JKY-C) 

 http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-JKY&skupina=1-JKY-C 
 
 Skupina D (1-JKY-D) 

 http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-JKY&skupina=1-JKY-D 
 
 Skupina E (1-JKY-E) 

 http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-JKY&skupina=1-JKY-E 
 
 Skupina F (1-JKY-F) 

 http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-JKY&skupina=1-JKY-F 
 
 Skupina E (1-JKY-G) 

 http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-JKY&skupina=1-JKY-G 
 
 Skupina E (1-JKY-H) 

 http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-JKY&skupina=1-JKY-H 
 

http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-JKY&skupina=1-JKY-A
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-JKY&skupina=1-JKY-B
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-JKY&skupina=1-JKY-C
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-JKY&skupina=1-JKY-D
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-JKY&skupina=1-JKY-E
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-JKY&skupina=1-JKY-F
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-JKY&skupina=1-JKY-G
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-JKY&skupina=1-JKY-H
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C1) VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ - DOPLNĚNÍ 

2. POŘADATEL 

2. část - losem 
1. a 3. kolo - družstva skupin 1. části A, C, E, G 
2. a 4. kolo - družstva skupin 1. části B, D, F, H 

3. část - turnaj T1 - nejlepší družstvo na 1. místech ve skupinách I - IV 
  turnaj T2 - nejlepší družstvo na 3. místech ve skupinách I - IV 
  turnaj T3 - nejlepší družstvo na 2. místech ve skupinách Q - T 

 
3. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 

2. část  - 02 - 05 12 
 - 03 - 05 13 

3. část - 04 - 02 03 (T1) 
 - 04 - 02 (T2 a T3) 

Začátky utkání (tolerance): 1. a 2. část so, ne 10 a 14 hod. (10 - 16) 

3. část T1 so   10, 12, 16 a 18 hod ne   10 a 12 hod. 
 T2,T3 so   10, 12 a 16 hod. 

 
10. NÁLEŽITOSTI 

Přeřazování hráček podle čl. 8 SŘV a doplňování soupisek je možné pouze do termínu: 
31. 1. 2022 

 
11. SYSTÉM SOUTĚŽE 

1. část - čtyřkolově v 8 skupinách po 5-6 družstvech (1-JKY-A až H) 

2. část - (I,II,III,IV) - čtyřkolově ve 4 skupinách po 4 družstvech 
    (I=A+B, II=C+D, III=E+F, IV=G+H) 

- (M,N,O,P) - čtyřkolově ve 4 skupinách po 4 družstvech 
   (M=A+B, N=C+D, O=E+F, P=G+H) 
- (Q,R,S,T) - čtyřkolově ve 4 skupinách po 3-4 družstvech 
   (Q=A+B, R=C+D, S=E+F, T=G+H) 

3. část - turnaj T1 - jednorázový turnaj každý s každým 
- turnaj T2 - turnaj - 1: 3II - 3III; 2: 3I - 3IV; W1 - W2 
- turnaj T3 - turnaj - 1: 2R - 2S; 2: 2Q - 2T; L1 - L2 

 
12. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

2. část - do výsledků se započítávají vzájemná utkání družstev z 1. části 
- polovina soutěže podle čl. 28 odst. 4 SŘV: 1. část 

 
13. POSTUPY 

1. část - družstva na 1. - 2. místech ve sk. A - H postoupí do 2. části (1-JKY-I,II,III,IV) 
- družstva na 3. - 4. místech ve sk. A - H postoupí do 2. části (1-JKY-M,N,O,P) 
- družstva na 5. - 6. místech ve sk. A - H postoupí do 2. části (1-JKY-Q,R,S,T) 
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2. část - (I,II,III,IV) - družstva na 1. místech postoupí do 3. části na turnaj T1 
   - družstva na 2. místech postoupí do 1-JKY 
   - družstva na 3. místech postoupí do 3. části na turnaj T2 
   - družstva na 4. místech postoupí do 2-JKY 
 - (M,N,O,P) - všechna družstva postoupí do 2-JKY 
 - (Q,R,S,T) - družstva na 1. místech postoupí do 2-JKY 
   - družstva na 2. místech postoupí do 3. části na turnaj T3 

3. část - turnaj T1 - družstva na 1. a 2. místě postoupí do kvalifikace o EX-JKY 
   - družstva na 3. a 4. místě postoupí do 1-JKY 
 - turnaj T2 - družstvo na 1. místě postoupí do 1-JKY 
   - družstva na 2. - 4. místě postoupí do 2-JKY 
 - turnaj T3 - družstva na 1. - 3. místě postoupí do 2-JKY 

 
14. SESTUPY 

2. část - (Q,R,S,T) - družstva na 3. místech ve skupinách a družstvo na 4. místě 
ve skupině sestoupí do kvalifikace o 2-JKY 

3. část - turnaj T3 - družstvo na 4. místě sestoupí do kvalifikace o 2-JKY 
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EXTRALIGA KADETI (EX-KTI) 
 
 

C1) VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ - DOPLNĚNÍ 
 2. POŘADATEL 

 3. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 

 5. ÚHRADA NÁKLADŮ 

 7. PŘEDPIS 

 8. START HRÁČŮ 

 9. PODMÍNKY ÚČASTI A POVINNOSTI ODDÍLŮ A DRUŽSTEV 

 10. NÁLEŽITOSTI 

 11. SYSTÉM SOUTĚŽE 

 12. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

 13. POSTUPY 

 14. SESTUPY 
 
 

C2) ADRESÁŘ - uveden ve VIS 

 Skupina A (EX-KTI-A) Skupina B (EX-KTI-B) 
 1. VK DUKLA LIBEREC 1. VOLEJBALOVÝ KLUB PŘÍBRAM 

 2. SK VOLEJBAL KOLÍN 2. KLADNO VOLEJBAL CZ 

 3. TJ NOVÝ JIČÍN 3. TJ SPARTAK VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

 4. TJ SLAVIA LIBEREC 4. VOLEJBAL SOKOLOV 

 5. VK KARLOVARSKO 5. VSK ZLÍN 

 

 Skupina C (EX-KTI-C) Skupina D (EX-KTI-D) 
 1. VK BRNO 1. TJ SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ 

 2. BLUE VOLLEY OSTRAVA 2. GREEN VOLLEY FRÝDEK-MÍSTEK 

 3. HAPPY SPORT OPAVA 3. SK KOJETÍN 2016 

 4. SK PROSEK PRAHA 4. TJ SVITAVY 

 5. TJ SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II 5. VAM OLOMOUC 

 6. VK ZNOJMO - PŘÍMĚTICE 6. VO TJ LANŠKROUN 

 

Skupina E (EX-KTI-E) 
 1. VK LVI PRAHA 4. VOLEJBALOVÝ KLUB OSTRAVA 

 2. SK VOLEJBAL ÚSTÍ NAD LABEM 5. VK SPORT RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

 3. VK ČESKÉ BUDĚJOVICE 
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C3) ROZLOSOVÁNÍ 

 Celkové pořadí (EX-KTI) 
 http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=EX-KTI&skupina=EX-KTI 
 
 Skupina A (EX-KTI-A) 

 http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=EX-KTI&skupina=EX-KTI-1A 
 
 Skupina B (EX-KTI-B) 

 http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=EX-KTI&skupina=EX-KTI-1B 
 
 Skupina C (EX-KTI-C) 

 http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=EX-KTI&skupina=EX-KTI-1C 
 
 Skupina D (EX-KTI-D) 

 http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=EX-KTI&skupina=EX-KTI-1D 
 
 Skupina E (EX-KTI-E) 

 http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=EX-KTI&skupina=EX-KTI-1E 

http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=EX-KTI&skupina=EX-KTI
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=EX-KTI&skupina=EX-KTI-1A
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=EX-KTI&skupina=EX-KTI-1B
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=EX-KTI&skupina=EX-KTI-1C
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=EX-KTI&skupina=EX-KTI-1D
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=EX-KTI&skupina=EX-KTI-1E
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C1) VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ - DOPLNĚNÍ 

2. POŘADATEL 

1. část  - nejlépe umístěná družstva z předcházejícího soutěžního období 

2. část  - budou určeni dle aktuálního vývoje soutěže, v případě nedostatku 
pořadatelů má STK ČVS po dohodě se svazovým trenérem pro 
chlapeckou složku právo určit pořadatele z řad dotovaných 
Sportovních středisek ČVS. V krajním případě turnaj uspořádá ČVS  - viz 

bod 5. 

3. část (1-8) - bude určen na základě výběrového řízení 
 
3. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 

2. část    - 10 - 23 24 
   - 11 - 20 21 
   - 01 - 29 30 
   - 02 - 26 27 
   - 03 - 19 20 
3. část (1-8)  - 05 - 07 08 09 10 

Začátky utkání: 1. - 2. část so od 10 hod., ne od 9 hod. 
 3. část (1-8) čt od 15 hod. pá+so od 10 hod. ne od 9 hod. 

V případě termínových kolizí soutěže s programem reprezentačních družstev mládeže 
si STK ČVS vyhrazuje právo termíny soutěže / turnajů upravit nebo změnit. 

 
5. ÚHRADA NÁKLADŮ 

Družstva se v 1. - 2. části částečně podílejí na nákladech na rozhodčí ve prospěch 
pořadatelů turnajů ve výši 1.800,- Kč. Družstva částku zaplatí pořadateli proti potvrzení 
před zahájením turnajů. 

V případě uspořádání turnaje ČVS uhradí zúčastněná družstva rovným dílem veškeré 
skutečně vynaložené náklady. Konkrétní výše bude určena po odehrání turnaje 
na základě vyúčtování celé akce. 

Pořadateli finálového 3. části turnaje budou ČVS uhrazeny přímé náklady na rozhodčí 
(formou odměny dle uzavřené příkazní smlouvy). 

V případě, že se do výběrového řízení nikdo nepřihlásí, příp. nebude nikdo vybrán, 
finálový turnaj uspořádá ČVS dle výše uvedených podmínek při pořádání turnaje ČVS. 

 
7. PŘEDPIS 

Hraje se míči GALA BV5591S. 

Závěrečný ceremoniál viz Příloha č. 17. 
 
8. START HRÁČŮ 

Start „H“ hráčů na turnaji 3. části je povolen jen za předpokladu, že hráč za hostující 
družstvo startoval (viz čl. 5, bod 1. SŘV) v soutěžním období 2021/22 v EX-KTI nejméně 
v 50 % utkání. 
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9. PODMÍNKY ÚČASTI A POVINNOSTI ODDÍLŮ A DRUŽSTEV 

Pořadatel je dále povinen zajistit: 
- oboustranné tabulky s čísly 1 - 22 pro střídání hráčů. 

 
10. NÁLEŽITOSTI 

Přeřazování hráčů podle čl. 8 SŘV a doplňování soupisek je možné pouze do termínu: 
31. 1. 2022 

 
11. SYSTÉM SOUTĚŽE 

1. část - 1 turnaj v 5 skupinách po 5(6) družstvech (EX-KTI-A,B,C,D,E) 
  sk. A (1,10,11,20,KP) sk. B (2,9,12,19,KP) sk. C (3,8,13,18,KP) 
  sk. D1 (4,17,KP) sk. D2 (7,14,KP) sk. E1 (5,16,KP) sk. E2 (6,15,KP) 

2. část - 5 turnajů v 5 sk. po 5(6) družstvech (1-5, 6-10, 11-15,16-21,22-27) 

3. část - 1. kolo (1-8) - jednorázový turnaj ve 2 skupinách po 4 družstvech 
    (sk. F1 - 1, 5, 4, 8; sk. F2 - 2, 6, 3, 7) 

 2. kolo (1-8) - play-off na jedno utkání o konečné umístění 
  (1-4) - 1F1 - 2F2, 1F2 - 2F1 
  (1-2, 3-4) V (1F1 - 2F2) - V (1F2 - 2F1), P (1F1 - 2F2) - P (1F2 - 2F1) 
  (5-8) - 3F1 - 4F2, 3F2 - 4F1 
  (5-6, 7-8) V (3F1 - 4F2) - V (3F2 - 4F1), P (3F1 - 4F2) - P (3F2 - 4F1) 

 
12. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

- každá část se hodnotí samostatně 
- 2. část - 1. místo - 27 bodů, 2. m. - 26 b., 3. m. - 25 b., … 26. m. - 2 b., 27. m. - 1 b. 
- pořadí se stanoví na základě součtu bodů dosažených na jednotlivých turnajích 

2. části 
- v případě rovnosti bodů v tabulce po odehrání 2. části rozhoduje o pořadí lepší 

umístění na závěrečném turnaji 
- polovina soutěže podle čl. 28 odst. 4 SŘV: 3. turnaj 2. části 

 
13. POSTUPY 

1. část - družstva na 1. místech ve skupinách postoupí do 2. části (1-5) 
 - družstva na 2. místech ve skupinách postoupí do 2. části (6-10) 
 - družstva na 3. místech ve skupinách postoupí do 2. části (11-15) 
 - družstva na 4. místech ve skupinách a nejlepší družstvo na 5. místě 

ve skupině A - C postoupí do 2. části (16-21) 
 - zbylá družstva postoupí do 2. části (22-27) 
 - pro porovnání družstev na stejných místech se postupuje dle čl. 28, 

odst. 2) SŘV (při nestejném počtu účastníků v jednotlivých skupinách 
se výsledky přepočítají na % zisk bodů, popř. výher) 

2. část - družstva na 1. a 2. místě ve skupině (6-10) postoupí do skupiny (1-5) 
 - družstva na 1. a 2. místě ve skupině (11-15) postoupí do skupiny (6-10) 
 - družstva na 1. a 2. místě ve skupině (16-21) postoupí do skupiny (11-15) 
 - družstva na 1. a 2. místě ve skupině (22-27) postoupí do skupiny (16-21) 
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3. část (1-8) - družstva na 1. a 2. místě ve skupinách postoupí do 2. kola (1-4), vítězové 
o 1. - 2. místo, poražení o 3. - 4. místo 

 - družstva na 3. a 4. místě ve skupinách postoupí do 2. kola (5-8), vítězové 
o 5. - 6. místo, poražení o 7. - 8. místo 

 
14. SESTUPY 

2. část - družstva na 4. a 5. místě ve skupině (1-5) sestoupí do skupiny (6-10) 
 - družstva na 4. a 5. místě ve skupině (6-10) sestoupí do skupiny (11-15) 
 - družstva na 4. a 5. místě ve skupině (11-15) sestoupí do skupiny (16-21) 
 - družstva na 4. a 5. místě ve skupině (16-21) sestoupí do skupiny (22-27) 
 - družstva na 17. - 24. místě v konečném pořadí sestoupí do kvalifikace 

o EX-KTI 
 - družstva na 25. - 27. místě v konečném pořadí sestoupí do příslušných 

krajských přeborů 
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EXTRALIGA KADETKY (EX-KKY) 
 
 

C1) VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ - DOPLNĚNÍ 
 2. POŘADATEL 

 3. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 

 5. ÚHRADA NÁKLADŮ 

 7. PŘEDPIS 

 8. START HRÁČEK 

 9. PODMÍNKY ÚČASTI A POVINNOSTI ODDÍLŮ A DRUŽSTEV 

 10. NÁLEŽITOSTI 

 11. SYSTÉM SOUTĚŽE 

 12. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

 13. POSTUPY 

 14. SESTUPY 
 
 

C2) ADRESÁŘ - uveden ve VIS 

 Skupina A (EX-KKY-A) Skupina B (EX-KKY-B) 
 1. VK DUKLA LIBEREC 1. VK KRÁLOVO POLE 

 2. PVK OLYMP PRAHA „A“ 2. VK PROSTĚJOV 

 3. TJ ORION PRAHA 3. VOLEJBAL PŘEROV 

 4. TJ KRALUPY 4. PVK OLYMP PRAHA „B“ 

 5. VK ČESKÉ BUDĚJOVICE 5. S V B C 
 
 

 Skupina C (EX-KKY-C) Skupina D (EX-KKY-D) 
 1. BVC CHODOV 1. TJ OSTRAVA 

 2. TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 2. TJ SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK 

 3. TJ TATRAN STŘEŠOVICE 3. VAM OLOMOUC 

 4. SKŠ ZŠ MIKULOVA PRAHA 4. TJ SOKOL ŠTERNBERK 

 5. TJ JISKRA HAVLÍČKŮV BROD 5. TJ SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ 
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C3) ROZLOSOVÁNÍ 

 Celkové pořadí (EX-KKY) 

 http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ex-kky 

 Skupina A (EX-KKY-A) 
 http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=EX-KKY&skupina=EX-KKY-A 

 Skupina B (EX-KKY-B) 
 http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=EX-KKY&skupina=EX-KKY-B 

 Skupina C (EX-KKY-C) 
 http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=EX-KKY&skupina=EX-KKY-C 

 Skupina D (EX-KKY-D) 
 http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=EX-KKY&skupina=EX-KKY-D 

http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=ex-kky
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=EX-KKY&skupina=EX-KKY-A
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=EX-KKY&skupina=EX-KKY-B
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=EX-KKY&skupina=EX-KKY-C
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=EX-KKY&skupina=EX-KKY-D
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C1) VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ - DOPLNĚNÍ 

2. POŘADATEL 

1. část - nejlépe umístěná družstva z předcházejícího soutěžního období 
2. část - budou určeni dle aktuálního vývoje soutěže. Právo pořádat 1. turnaj 

má nejlépe umístěné družstvo po 1. části, které ještě turnaj nepořádalo. 
  2. - 6. turnaj má právo pořádat nejlépe umístěné družstvo v průběžném 

pořadí, které turnaj ještě nepořádalo. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší 
umístění na předcházejícím turnaji. 

  V případě nedostatku pořadatelů má STK ČVS po dohodě se svazovým 
trenérem pro dívčí složku právo určit pořadatele z řad dotovaných 
Sportovních středisek ČVS. V krajním případě turnaj uspořádá ČVS  - viz bod 5. 

3. část (1-6) - družstvo na 1. místě po 5. turnaji 2. části 
 
3. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 

2. část    - 11 - 06 07 
    - 12 - 04 05 
    - 01 - 15 16 
    - 02 - 05 06 
    - 03 - 05 06 
    - 04 - 02 03 

3. část  (1-6) - 05 - 05 06 07 08 

Začátky utkání (tolerance): 
1. a 2. část:  so a ne  9, 11, 13, 15 a 17 hod. 
3. část: (1-6)  čt, pá, so a ne - bude určeno dle dohody s pořadatelem 

V případě termínových kolizí soutěže s programem reprezentačních družstev mládeže 
si STK ČVS vyhrazuje právo termíny soutěže / turnajů upravit nebo změnit. 

 
5. ÚHRADA NÁKLADŮ 

V případě uspořádání turnaje ČVS uhradí zúčastněná družstva rovným dílem veškeré 
skutečně vynaložené náklady. Konkrétní výše bude určena po odehrání turnaje 
na základě vyúčtování celé akce. 
Pořadateli finálového turnaje (3. část) budou ČVS uhrazeny přímé náklady na rozhodčí 
(formou odměny dle uzavřené příkazní smlouvy). 

 
7. PŘEDPIS 

Hraje se míči GALA BV5591S. 

Závěrečný ceremoniál viz Příloha č. 17. 

 
8. START HRÁČEK 

Start „H“ hráček na turnaji 3. části je povolen jen za předpokladu, že hráčka za hostující 
družstvo startovala (viz čl. 5, bod 1. SŘV) v soutěžním období 2021/22 v EX-KKY nejméně 
v 50 % utkání. 
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9. PODMÍNKY ÚČASTI A POVINNOSTI ODDÍLŮ A DRUŽSTEV 

Pořadatel je dále povinen zajistit: 
- oboustranné tabulky s čísly 1 - 22 pro střídání hráček, 
- videozáznamy jednotlivých utkání a uložit je do úložiště, které bude zpřístupněné 

všem družstvům. 
 
10. NÁLEŽITOSTI 

Přeřazování hráček podle čl. 8 a doplňování soupisek je možné pouze do termínu: 
31. 1. 2022 

 
11. SYSTÉM SOUTĚŽE 

1. část - 1 turnaj ve 4 skupinách po 5 družstvech (EX-KKY-A,B,C,D) 

2. část - 6 turnajů ve 4 skupinách po 5 družstvech (1-5, 6-10, 11-15, 16-20) 

3. část (1-6) - 2 skupiny po 3 družstvech (1, 3, 6) a (2, 4, 5) s následným utkáním 
o 5. místo (družstva na 3. místech ve skupinách), semifinále (křížem) 
a utkání o 3. místo a finále 

 
12. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

- každá část se hodnotí samostatně 
- 2. část - 1. místo - 20 bodů, 2. m. - 19 b., 3. m. - 18 b., … 19. m. - 2 b., 20. m. - 1 b. 
- pořadí se stanoví na základě součtu bodů dosažených na jednotlivých turnajích 2. části 
- v případě rovnosti bodů v tabulce po odehrání 2. části rozhoduje o pořadí lepší umístění 

na závěrečném turnaji 
- pořadí na 7. - 20. místě bude stanoveno po odehrání 2. části 
- polovina soutěže podle čl. 28 odst. 4 SŘV: 3. turnaj 2. části 

 
13. POSTUPY 

1. část - družstva na 1. místech ve skupinách a nejlepší družstvo na 2. místě 
ve skupině postoupí do 2. části (1-5) 

 - zbylá družstva na 2. místech ve skupinách a dvě nejlepší družstva na 
3. místech ve skupinách postoupí do 2. části (6-10) 

 - zbylá družstva na 3. místech ve skupinách a tři nejlepší družstva 
na 4. místech ve skupinách postoupí do 2. části (11-15) 

 - zbylé družstvo na 4. místě ve skupině a družstva na 5. místech 
ve skupinách postoupí do 2. části (16-20) 

 - pro porovnání družstev na stejných místech se postupuje dle čl. 28, 
odst. 2) SŘV (při nestejném počtu účastníků v jednotlivých skupinách 
se výsledky přepočítají na % zisk bodů, popř. výher) 

2. část - liché turnaje (1,3,5) 
  - družstvo na 1. místě ve skupině (6-10) postoupí do skupiny (1-5) 
  - družstva na 1. a 2. místě ve skupině (11-15) postoupí do skupiny (6-10) 
  - družstvo na 1. místě ve skupině (16-20) postoupí do skupiny (11-15) 

- sudé turnaje (2,4,6) 
  - družstva na 1. a 2. místě ve skupině (6-10) postoupí do skupiny (1-5) 
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  - družstvo na 1. místě ve skupině (11-15) postoupí do skupiny (6-10) 
  - družstva na 1. a 2. místě ve sk. (16-20) postoupí do skupiny (11-15) 

  - družstva na 1. - 6. místě v průběžném pořadí postoupí do 3. části 

3. část (1-6) - družstva na 1. - 2. místě ve skupinách postoupí do semifinále 
 - družstva na 3. místech ve skupinách postoupí do utkání o 5. místo 
 
14. SESTUPY 

2. část - liché turnaje (1,3,5) 
  - družstvo na 5. místě ve skupině (1-5) sestoupí do skupiny (6-10) 
  - družstva na 4. a 5. místě ve skupině (6-10) sestoupí do skupiny (11-15) 
  - družstvo na 5. místě ve skupině (11-15) sestoupí do skupiny (16-20) 

 - sudé turnaje (2,4,6) 
  - družstva na 4. a 5. místě ve skupině (1-5) sestoupí do skupiny (6-10) 
  - družstvo na 5. místě ve skupině (6-10) sestoupí do skupiny (11-15) 
  - družstvo na 4. a 5. místě ve sk. (11-15) sestoupí do skupiny (16-20) 

 - družstva na 14. - 16. místě sestoupí do kvalifikace o EX-KKY 
 - družstva na 17. - 20. místě sestoupí do 1-KKY 
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1. LIGA KADETKY (1-KKY) 
 

C1) VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ - DOPLNĚNÍ 
 2. POŘADATEL 

 3. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 

 10. NÁLEŽITOSTI 

 11. SYSTÉM SOUTĚŽE 

 12. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

 13. POSTUPY 

 14. SESTUPY 
 
 

C2) ADRESÁŘ - uveden ve VIS 

 Skupina A (1-KKY-A) Skupina B (1-KKY-B) 
 1. VSK BANÍK SOKOLOV 1. VK SEVER ŽATEC 

 2. VOLEJBALOVÝ KLUB JIRKOV 2. TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ „B“ 

 3. BVC CHODOV „B“ 3. TJ BANÍK PŘÍBRAM 

 4. VK KARLOVY VARY 4. TJ SOKOL VEJPRNICE 

 5. SK VOLEJBAL ÚSTÍ NAD LABEM 5. SK HLINCOVKA 

 6. VOLEJBAL ÚSTÍ NAD LABEM 6. SK TŘEBÍN 
 

 Skupina C (1-KKY-C) Skupina D (1-KKY-D) 
 1. SK METEOR PRAHA 1. TJ JISKRA HAVLÍČKŮV BROD „B“ 

 2. SPORT KLUB NÁCHOD 2. VK KRÁLOVO POLE „B“ 

 3. KLADNO VOLEJBAL CZ 3. TJ SOKOL NOVÉ VESELÍ 

 4. VK LVI PRAHA 4. ŠSK DEMLOVA JIHLAVA 

 5. TJ BANÍK RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ 5. SK VOLEJBAL KOLÍN 

 6. SK KOMETA PRAHA 6. TJ SOKOL BRNO I 
 

 Skupina E (1-KKY-E) Skupina F (1-KKY-F) 
 1. TJ SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ 1. VK PROSTĚJOV „B“ 

   HRADIŠTĚ 

 2. TJ SOKOL STARÁ BĚLÁ 2. TJ SVITAVY 
 3. TJ FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM 3. TJ SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ 

 4. VK UP OLOMOUC 4. VO TJ LANŠKROUN 

 5. VOLLEYBALL CLUB KROMĚŘÍŽ 5. TJ MINERVA BOSKOVICE 

 6. TJ NOVÝ JIČÍN 6. TJ SPARTAK POLIČKA 
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C3) ROZLOSOVÁNÍ 
 Skupina A (1-KKY-A) 

 http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-KKY&skupina=1-KKY-A 

 Skupina B (1-KKY-B) 
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-KKY&skupina=1-KKY-B 

 Skupina C (1-KKY-C) 
 http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-KKY&skupina=1-KKY-C 

 Skupina D (1-KKY-D) 
 http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-KKY&skupina=1-KKY-D 

 Skupina E (1-KKY-E) 
 http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-KKY&skupina=1-KKY-E 

 Skupina F (1-KKY-F) 
 http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-KKY&skupina=1-KKY-F 

http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-KKY&skupina=1-KKY-A
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-KKY&skupina=1-KKY-B
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-KKY&skupina=1-KKY-C
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-KKY&skupina=1-KKY-D
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-KKY&skupina=1-KKY-E
http://www.cvf.cz/rozpisy-vysledky/?soutez=1-KKY&skupina=1-KKY-F
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C1) VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ - DOPLNĚNÍ 

2. POŘADATEL 

2. část - losem 
1. a 3. kolo - družstva skupin 1. části A, C, E 
2. a 4. kolo - družstva skupin 1. části B, D, F 

3. část  - turnaj T1 - nejlepší družstvo na 1. místech ve skupinách I - III 
   turnaj T2 - nejlepší družstvo na 3. místech ve skupinách I - III 
   turnaj T3 - nejlepší družstvo na 1. místech ve skupinách O - Q 
   turnaj T4 - nejlepší družstvo na 3. místech ve skupinách O - Q 

 
3. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 

2. část  - 02 - 05 12 
 - 03 - 05 13 

3. část - 04 - 02 (T1, T2, T3, T4) 

Začátky utkání (tolerance): 1. a 2. část so, ne 10 a 14 hod. (10 - 16) 

3. část T1,T2,T3,T4 so   10, 13:30 a 17 hod. 
 
10. NÁLEŽITOSTI 

Přeřazování hráček podle čl. 8 SŘV a doplňování soupisek je možné pouze do termínu: 
31. 1. 2022 

 
11. SYSTÉM SOUTĚŽE 

1. část - čtyřkolově v 6 skupinách po 6 družstvech (1-KKY-A až F) 

2. část - (I,II,III) - čtyřkolově ve 3 skupinách po 4 družstvech 
    (I=A+B, II=C+D, III=E+F) 

- (L,M,N) - čtyřkolově ve 3 skupinách po 4 družstvech 
   (L=A+B, M=C+D, N=E+F) 
- (O,P,Q) - čtyřkolově ve 3 skupinách po 4 družstvech 
   (O=A+B, P=C+D, Q=E+F) 

3. část - turnaj T1-T4 - jednorázový turnaj každý s každým 
 
12. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

2. část - do výsledků se započítávají vzájemná utkání družstev z 1. části 
- polovina soutěže podle čl. 28 odst. 4 SŘV: 1. část 

 
13. POSTUPY 

1. část - družstva na 1. - 2. místech ve sk. A - F postoupí do 2. části (1-KKY-I,II,III) 
- družstva na 3. - 4. místech ve sk. A - F postoupí do 2. části (1-KKY-L,M,N) 
- družstva na 5. - 6. místech ve sk. A - F postoupí do 2. části (1-KKY-O,P,Q) 

2. část - (I,II,III) - družstva na 1. místech postoupí do 3. části na turnaj T1 
   - družstva na 2. místech postoupí do 1-KKY 
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   - družstva na 3. místech postoupí do 3. části na turnaj T2 
   - družstva na 4. místech postoupí do 2-KKY 

 - (L,M,N) - všechna družstva postoupí do 2-KKY 

 - (O,P,Q) - družstva na 1. místech postoupí do 3. části na turnaj T3 
   - družstva na 3. místech postoupí do 3. části na turnaj T4 

3. část - turnaj T1 - družstva na 1. a 2. místě postoupí do kvalifikace o EX-KKY 
   - družstvo na 3. místě postoupí do 1-KKY 
 - turnaj T2 - družstva na 1. a 2. místě postoupí do 1-KKY 
   - družstvo na 3. místě postoupí do 2-KKY 
 - turnaj T3 - družstva na 1. - 2. místě postoupí do 2-KKY 

 
14. SESTUPY 

2. část - (O,P,Q) - družstva na 2. místech sestoupí do kvalifikace o 2-KKY 
   - družstva na 4. místech sestoupí do příslušných krajských přeborů 

3. část - turnaj T3 - družstvo na 3. místě sestoupí do kvalifikace o 2-KKY 
 - turnaj T4 - družstva na 1. a 2. místě sestoupí do kvalifikace o 2-KKY 
   - družstvo na 3. místě sestoupí do příslušného krajského přeboru 

 
 
 

Rozpis mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2021/2022 
byl schválen Výborem ČVS dne 15. 7. 2021. 

 
 

Mgr. Marek Pakosta 
předseda ČVS 

Ing. Petr Kvarda 
předseda STK ČVS 

Ing. Milan Labašta 
generální sekretář ČVS 
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PŘÍLOHA č. 1 
 

P O D M Í N K Y 
startu SCM-ČVS v soutěžích ČVS 

 
Článek I 

Úvod 

Změnou systému SCM s účinností od 1. 1. 2008 vytvořil ČVS pro chlapeckou i dívčí juniorskou 
a kadetskou věkovou kategorii předpoklady k zajištění dlouhodobé tréninkové a herní 
přípravy mládežnických reprezentantů a reprezentačních týmů. Činnost těchto družstev je 
koncipována jako celoroční se zaměřením na zajištění herní přípravy, která spočívá v zařazení 
výběrů SCM-ČVS do republikových soutěží ČVS pro rok 2019/20, a to: 

- družstvo kadetů (RD 2005):  do soutěže 2. ligy mužů, skupiny „D“ 
- družstvo juniorek (RD 2004):  do soutěže 1. ligy žen, skupiny „B“ 
- družstvo kadetek (RD 2006):  do soutěže 1. ligy žen, skupiny „A“ 

a s navazující přípravou na finální akce mládežnických volejbalových reprezentačních 
družstev ČR. Náklady SCM-ČVS jsou hrazeny ČVS. 

 

Článek II 
Podmínky činnosti výběrů SCM-ČVS v soutěžích ČVS 

1) Příprava je organizována v krátkodobých soustředěních ve vybraných sportovních 
střediscích a vrcholí soutěžními utkáními. 

2) Družstvo tvoří zpravidla 16 hráčů/ek a nominace bude provedena trenérem RD. Základní 
nominace hráčů/ek pro soutěžní období bude provedena nejpozději do 31. 8. každého 
roku. 

3) Trenéři RD zodpovídají za komunikaci s klubovými trenéry, hráči (hráčkami), rodiči. 
Trenéři SCM-ČVS zodpovídají za průběžnou komunikaci a informovanost zúčastněných 
stran. 

4) Akcí SCM-ČVS se zúčastňuje pouze 12 hráčů/ek nominovaných na danou akci. Ostatní 
hráči/ky nenominováni na danou akci SCM-ČVS mohou startovat za družstva 
mateřského klubu. 

5) Nominaci hráčů/ek na danou akci určenou reprezentačním trenérem oznamuje 
mateřským klubům (e-mailem) - Ing. Ivan Iro (iro@cvf.cz), a to v pondělí před akcí. 

6) Po oznámení nominace mateřskému klubu se účast pro hráče na akci SCM-ČVS stává 
závaznou a hráč/ka v termínu akce SCM-ČVS nemůže startovat za žádné družstvo. 
Případný start v jiném družstvu bude postižen hracími důsledky (čl. 27 odst. 1b) SŘV) 
dle čl. 27 odst. 4j) SŘV. 

7) Pokud se hráč/ka omluví z akce SCM-ČVS z důvodů: 
o zranění, dlouhodobé rehabilitace 
o studijních problémů 
o jiný důvod nepřítomnosti hráče/ky 

hráč/ka nemůže hrát za žádné družstvo mateřského klubu, a to v termínech 
(průběhu) všech akcí družstva SCM-ČVS. Případný start v některém z družstev 
mateřského klubu bude postižen hracími důsledky (čl. 27 odst. 1b) SŘV) dle čl. 27 
odst. 4j) SŘV. 

mailto:iro@cvf.cz
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o případné výjimky umožňující start hráčů/ek za družstva mateřského klubu i přes 
neúčast v SCM-ČVS jsou na návrh trenérů RD v kompetenci předsedy ČVS. 

8) Družstva SCM-ČVS juniorů/ek pracují v pětidenním mikrocyklu. 
9) Družstva SCM-ČVS necestují k utkáním v soutěžích a všechna utkání budou sehrána 

ve sportovních střediscích jednotlivých týmů. 
10) Družstvům, která přijedou k utkáním s SCM-ČVS budou uhrazeny ČVS náklady 

na cestovné. 
11) Hráči/ky SCM-ČVS zůstávají nepřetržitě členy svých mateřských klubů, hráči/ky SCM-ČVS 

se mohou zúčastnit ostatních soutěží mateřského klubu v případech, kdy nejsou 
nominováni/y na akce SCM-ČVS. 

 
Článek III 

Ostatní podmínky 

1) Právní rámec zařazení výběrů SCM-ČVS do soutěží na „divokou kartu“ a jejich účast 
v soutěžích je upraven SŘV a Rozpisem soutěží. 

2) Rozpis soutěží je upraven tak, aby bylo eliminováno poškození klubů, které „dodají“ 
svoje hráče/ky do výběrů SCM-ČVS a po ukončení jejich činnosti v SCM-ČVS se mohli 
zapojit do soutěží mateřského klubu a odehrát rozhodující zápasy o konečné umístění. 

 
Článek IV 

Závěrečná ustanovení 

1) Termínový kalendář akcí výběrů SCM-ČVS, nominace a složení jednotlivých realizačních 
týmů SCM-ČVS jsou k dispozici na webu ČVS, případně u hlavních trenérů výběrů SCM-
ČVS. 

2) Výklad předpisu provádí RM ČVS. 
3) Podmínky startu výběrů SCM-ČVS v soutěžích ČVS schválil Výbor ČVS. 
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PŘÍLOHA č. 2 
 

Z Á S A D Y 
povinné péče o mládež v oddílech, 

jejichž družstva dospělých hrají soutěže řízené ČVS 
 
1. Výbor ČVS stanovil zásady povinné péče o mládež v oddílech, jejichž družstva dospělých 

hrají soutěže řízené ČVS (dále jen „povinnost“), v následujícím rozsahu: 
1.1. Extraliga mužů a žen: jedno družstvo juniorů(ek) nebo kadetů(ek) hrající 

republikovou soutěž, jedno družstvo starších žáků(yň) hrající krajský přebor a jedno 
družstvo mladších žáků(yň) („šestek“) nebo dvě družstva mladších žáků(yň) 
(„čtveřic“) nebo tři družstva mladších žáků(yň) („trojic“) hrající krajský přebor. 

1.2. 1. liga mužů a žen: jedno družstvo juniorů (ek) nebo kadetů (ek) a jedno družstvo 
žactva hrající minimálně krajský přebor. 

1.3. 2. liga mužů a žen: jedno družstvo juniorů nebo kadetů nebo žactva hrající 
minimálně krajský přebor. 

 
2. Pro družstva mužů musí plnit povinnost pouze chlapecká družstva a pro družstva žen 

pouze dívčí družstva. 
 
3. Za splnění povinnosti se pokládá: 

3.1. existence družstva mládeže vlastního oddílu, 
3.2. uhrazení finanční částky dle výše uvedené v bodě 10, která bude využita na projekty 

Úseku mládeže a reprezentace ČVS, 
3.3. rozhodnutí Výboru ČVS na návrh svazového trenéra příslušné složky. 

 
4. Pro družstva extraligy, 1. ligy a 2. ligy je povinná péče o mládež ve vlastním oddílu. 

Při nesplnění povinnosti jsou oddíly povinny uhradit na konto ČVS částku uvedenou 
v bodě 10. Takto získané finanční prostředky využije Úsek mládeže a reprezentace ČVS. 
4.1. Oddíl je povinen s přihláškou družstva dospělých do soutěže předložit seznam 

vlastních družstev mládeže plnících pro družstvo dospělých povinnou péči 
o mládež. Pokud taková družstva nemá, předloží oddíl s přihláškou doklad 
o zaplacení za každé chybějící družstvo. 

 
5. Povinnost je splněna, jestliže je družstvo mládeže v rozsahu podle bodu 1 zařazeno 

do mistrovských republikových, popř. krajských soutěží v ČVS a soutěž v daném 
soutěžním období řádně dokončí. Pokud se v příslušném kraji mistrovská soutěž 
v potřebné kategorii mládeže nekoná, je oddíl povinen přihlásit družstvo do jiného 
sousedního krajského přeboru a tuto soutěž řádně dokončit. Za splnění povinné péče 
o mládež ve stanoveném rozsahu vždy odpovídá oddíl. 

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

neplnění povinnosti podle bodu 1 a 4., doloží oddíl zaplacení příslušné částky. 
 
7. Oddíl je povinen v přihlášce uvést případné sponzorské názvy družstev, pokud se názvy 

liší od názvu oddílu přihlašujícího se do soutěže. 
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8. Kontrolu plnění povinnosti provádí STK ČVS při přijímání přihlášky družstva do soutěže. 
V případě chybějících údajů či dokladu o zaplacení nebude družstvo do soutěže přijato. 

 
9. Kontrolu plnění povinné péče o mládež po skončení mistrovských soutěží provede 

RM ČVS. 
 
10. Přehled částek za neplnění povinné péče o mládež vlastními družstvy: 

10.1. Extraliga mužů a žen: za každé chybějící družstvo mládeže - 50.000,- Kč, 
10.2. 1. liga mužů a žen: za každé chybějící družstvo - 7.500,- Kč, 
10.3. 2. liga mužů a žen: za každé chybějící družstvo - 5.000,- Kč. 

 
11. Přehled částek za neplnění povinné péče pokud družstvo uvede nesprávné údaje 

či mládežnické družstvo nedokončí soutěž: 
11.1. Extraliga mužů a žen: za každé chybějící družstvo - 75.000,- Kč, 
11.2. 1. liga mužů a žen: za každé chybějící družstvo - 20.000,- Kč, 
11.3. 2. liga mužů a žen: za chybějící družstvo - 15.000,- Kč. 
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PŘÍLOHA č. 3 
 

H L Á Š E N Í   V Ý S L E D K Ů   U T K Á N Í 
v soutěžním období 2020/21 

 

Všechny soutěže: 
 

1) SMS hlášení výsledku - (STK ČVS)  

o k a m ž i t ě  po utkání odeslat výsledek utkání buď SMS zprávou ve tvaru: 
SKUPINA UTKÁNÍ VÝSLEDEK na telefon 724 234 234 !!! 
POZOR ! jednou SMS zprávou odeslat výsledek jediného utkání ve formě  
Příklad:  1-M 23 3:1 (15,-12,7,22)  → 724 234 234 

EX-JKY-A 3 2:3 (-20,26,-18,32,-13) → 724 234 234 
nebo zadáním do VISu přímo u konkrétního utkání (nutný přístup do VIS 
a na základě žádosti přidělení práva vedoucím soutěže, není nastaveno 
automaticky !) ve tvaru 
     3:1 (15,20,-20,19) 

 

Extraliga dospělých: 
 

2) Hlášení na web ČVS (www.cvf.cz) - viz ustanovení čl. C1, bod 9b) 
 

3) Hlášení České televizi - redakci Teletextu 

Zpráva z bodu 1) je předána České televizi - Teletext automaticky. Pokud však 
není utkání rozhodnuto do 19:30 hod., je nutné kontaktovat přímo ČT - 
sportovní redakci a informovat je o průběžném stavu (pro účely zpravodajství 
BBV!). Buď telefonicky na č. tel.: 261 135 301 nebo 261 135 302, nebo e-mailem 
na adresu redakce.sportu@czech-tv.cz 
(např. Uniqa extraliga volejbalu mužů Fatra Zlín - Jihostroj České Budějovice 
se hraje, stav 2:1 na sety), po skončení utkání pak poslat SMS zprávu (viz bod 1)! 

 
4) Hlášení ČTK - sportovní redakci 

Do 15 min. pro skončení utkání hlásit výsledek utkání s krátkým komentářem, 
shrnujícím základní informace z utkání a zajímavé momenty v utkání, 
buď telefonicky na č. tel. 222 098 270 nebo 222 098 271, faxem na č. faxu 
224 219 710, nebo e-mailem na ctk@mail.ctk.cz 
(např. Uniqa extraliga volejbalu mužů Fatra Zlín - Jihostroj České Budějovice 3:1 
(23,26,-19,18), 115 minut, 750 diváků, rozhodčí Labašta - Hudík, příp. udělení 
karet, pak krátkým komentářem přiblížit průběh a zdůraznit hlavní zajímavosti 
utkání, třeba 3x smeč hráče do autu při setbolovém míči apod. ...). 

http://www.cvf.cz/
mailto:redakce.sportu@czech-tv.cz
mailto:ctk@mail.ctk.cz


Rozpis mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2021/2022 Strana 73 
 

PŘÍLOHA č. 4 
 

O P A T Ř E N Í 
ke zvýšení systému kontroly a věrohodnosti sledování 

herního výkonu v extralize mužů a žen 
 
Z důvodu zjištěných vážných nedostatků ve výsledcích povinného sledování herního výkonu 
zaznamenaného pomocí software Data Volley rozhodl Výbor ČVS  o těchto  opatřeních: 

1) V zájmu zajištění validní evidence nedostatků a chyb, budou prováděny namátkové 
kontroly vybraných zápasů, které provedou statistici určení ČVS, a to ve dvou formách: 
a. sledováním televizních zápasů, 
b. kontrolním sledováním náhodně vybraných zápasů za osobní účasti. 

2) V případě zjištění zásadních nedostatků, stanovuje Výbor ČVS příslušnému družstvu 
následující sankce: 

a. za zjištění odchylky ve statistických výsledcích dodaných družstvem od výsledků 
statistika ČVS větší než 10 % výsledků statistika ČVS: 
- pokuta 1.000,- Kč, 

b. za zjevné logické a formální chyby (např. „blok libera“, „rozdíl mezi součtovou 
hodnotou sloupce a skutečným součtem jednotlivých hodnot ve sloupci“, „za připsání 
činností hráčům, kteří v utkání vůbec nenastoupili“ apod.): 
- pokuta 1.000,- Kč, 

c. za opakované zjištění odchylek a zjevných logických chyb, včetně liknavosti 
při odstraňování zjištěných nedostatků: 
- pokuta až do výše 10.000,- Kč, 

d. za nedodání statistiky z utkání: 
- pokuta až do výše 10.000,- Kč, 

e. za nezajištění „live score“ z utkání: 
- pokuta až do výše 10.000,- Kč, 

f. za nepoužití oficiální soupisky: 
- pokuta až do výše 5.000,- Kč, 

g. za neoznámení změny v soupisce: 
- pokuta až do výše 5.000,- Kč. 

h. V případě, že družstvo nezajistí okamžitou nápravu tak, aby nedocházelo 
ke zkreslování celkového statistického zpracování dat a uložené pokuty se ukáží být 
neúčinnými, bude na zápasy družstva vysílán statistik ČVS s tím, že veškeré náklady 
bude hradit příslušné družstvo. 

3) O výši pokuty dle bodu 2 tohoto opatření rozhodne předseda metodické komise či osoba 
zodpovědná za DATAVOLLEY na webu ČVS a zasílá ji STK ČVS. 

4) „OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ SYSTÉMU KONTROLY A VĚROHODNOSTI SLEDOVÁNÍ HERNÍHO 
VÝKONU V EXTRALIZE“ vstupuje v platnost dnem schválení Výborem ČVS 16. 4. 2008 
s účinností od 1. 7. 2008. 
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PŘÍLOHA č. 5 
 

M E T O D I C K Ý   P O K Y N 
k utírání povrchu hrací plochy 

 
Článek I 

Úvodní ustanovení 

KR ČVS vydává, na základě Pravidel volejbalu pravidla 23.2.2, metodický pokyn k zajištění 
utírání povrchu hrací plochy v průběhu utkání „rychloutěrači“. 
 
 

Článek II 
Povinnosti pořadatele utkání 

Pořadatel utkání v soutěžích EX-M, EX-Z, 1-M, 1-Z, EX-JRI a EX-JKY musí mít dva 
„rychloutěrače“ (dále jen „RU“). Tito „RU“ jsou vybaveni savou textilií (hadrem) o rozměrech 
cca 40 x 40 cm. Mimo uvedené soutěže jsou „RU“ doporučeni. 
 
 

Článek III 
Činnost „RU“ v utkání 

1. „RU“ sedí nebo klečí v blízkosti stolku zapisovatele. Každý „RU“ má na starosti jednu 
polovinu hrací plochy. 

2. Při každém zapísknutí rozhodčího, když je v utkání „míč mimo hru“, musí „RU“ okamžitě 
reagovat na situaci a v případě potřeby vysušit mokré místo (v praxi při každém zákroku 
hráče s dotykem povrchu hrací plochy). Tento úkon nesmí trvat déle než 6 - 8 sekund, 
aby nedošlo ke zdržení hry. 

3. „RU“ dále může vstoupit na hrací plochu na žádost rozhodčích, v žádném případě však 
nesmí vstoupit na hrací plochu na žádost kteréhokoli hráče, trenéra atd. 
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PŘÍLOHA č. 6 
 

O P A T Ř E N Í 
k odměňování a náhradám rozhodčích, delegátů ČVS 
a delegátů STK ČVS v soutěžním období 2021/2022 

 

Rozhodčím, delegátům ČVS a delegátům STK ČVS (dále jen funkcionářům) delegovaným 
k řízení mistrovských utkání náleží odměna za výkon a další náhrady dle tohoto opatření, 
které je součástí Rozpisu mistrovských soutěží dospělých a mládeže ČVS. Náhrady a odměny 
se stanovují takto: 
 

Článek I 
Odměňování a cestovní náhrady rozhodčích EX-M, Z a baráží do EX-M, Z 

1. a 2. rozhodčím v utkáních EX-M,Z a baráží do EX-M,Z se poskytnou následující paušální 
částky zahrnující odměnu, jízdné a stravné v jedné částce (úhradu zajišťuje ČVS): 
 

EX-M 
mimo 

bydliště 

v místě bydliště 
nebo další utkání 
na stejném místě 

základní dlouhodobá část, baráž o EX-M 3.500,- Kč 1.900,- Kč 

předkolo, 1. kolo play-off (čtvrtfinále) 3.600,- Kč 2.000,- Kč 

2. kolo play-off (semifinále), 3. kolo play-off (o 3. místo) 3.800,- Kč 2.200,- Kč 

3. kolo play-off (finále) 4.000,- Kč 2.400,- Kč 

EX-Z   

základní dlouhodobá část, nadstavba, 1. kolo play-off 
(čtvrtfinále), baráž o EX-Z 

2.800,- Kč 1.500,- Kč 

2. kolo play-off (semifinále), 3. kolo play-off (o 3. místo) 3.000,- Kč 1.700,- Kč 

3. kolo play-off (finále) 3.200,- Kč 1.900,- Kč 
 

Nocležné viz čl. II, odst. 2.3 tohoto opatření. 
 

Článek II 
Odměňování a náhrady rozhodčích v ostatních soutěžích ČVS 

neuvedených v čl. I tohoto předpisu a funkcionářů ČVS 

1. Odměny 

 
1. a 2. rozhodčí 

Čároví 
rozhodčí 

Delegát ČVS 
Hlavní rozhodčí a 
delegát STK ČVS 

 1 utkání 1 utkání 1 utkání 1 den 

EX-M  550,- Kč 850,- Kč 1.100,- Kč 

EX-Z  550,- Kč 750,- Kč 1.100,- Kč 

1-M 1.050,- Kč  650,- Kč / 350,- Kč2) 1.100,- Kč 

1-Z 950,- Kč   1.100,- Kč 

2-M 600,- Kč / 800,- Kč1)   1.100,- Kč 

EX-JRI 600,- Kč  550,- Kč / 350,- Kč2) 1.100,- Kč 

2-Z 550,- Kč / 750,- Kč1)   1.100,- Kč 

EX-JKY 550,- Kč   1.100,- Kč 
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1-JRI a EX-KTI 450,- Kč   1.100,- Kč 

1-JKY a EX-KKY 410,- Kč   1.100,- Kč 

1-KKY 360,- Kč   1.100,- Kč 

žactvo 250,- Kč (na 2 vítězné sety 160,- Kč) 1.100,- Kč 

Pro kvalifikační utkání se odměny stanoví podle vyšší soutěže. 
1) Odměna rozhodčího, který řídí utkání sám, je stanovena ve výši 800,- Kč, resp. 750,- Kč. 
2) Odměna delegáta, který současně vykonává funkci rozhodčího, je stanovena ve výši 350,- Kč. 

 

Odměna videorozhodčího 

• Pokud je videorozhodčí zároveň delegátem ČVS, je odměna za videorozhodčího 
v odměně za výkon delegáta ČVS, tzn. v utkání se uplatní pouze odměna pro delegáta 
ČVS. 

• Pokud je na utkání delegovaný speciálně videorozhodčí, je odměna stanovena na 750,-
Kč / utkání + cestovní náhrady dle platné směrnice ČVS. 

 
1.1 Odměny v „pracovní době“ 
V případě, že se utkání v soutěžích uvedených v čl. II (mimo finálového turnaje M-ČR žactva) 
hraje ve všední pracovní den v dopoledních či odpoledních hodinách (se začátkem do cca 
15:30 hod.), zvyšuje se odměna 1. a 2. rozhodčího a delegáta ČVS o 250,- Kč / utkání. 
Při finálovém turnaji M-ČR žactva se zvyšuje odměna o 120,- Kč / utkání. 
 
1.2. Odměny při finálových utkáních (závěrečných částí soutěží) 
EX-JRI  660,- Kč / 1 utkání 
EX-JKY  610,- Kč / 1 utkání 
EX-KTI  510,- Kč / 1 utkání 
EX-KKY  470,- Kč / 1 utkání 
žactvo  280,- Kč / 1 utkání (na 2 vítězné sety 190,- Kč / 1 utkání) - finálový turnaj 
Při utkáních hraných ve všední pracovní den v dopoledních či odpoledních hodinách 
(se začátkem do cca 15:30 hodin) platí zvýšení odměny uvedené v bodu 1.1. 
 
2. Cestovní náhrady 

Řídí se prováděcím předpisem „Cestovní náhrady členů ČVS“, který provádí směrnici 
č. 09/2011 „Hospodaření v ČVS“. 

2.1 Jízdní výdaje 

Jízdní výdaje jsou poskytovány ve výši základní náhrady za 1 km jízdy stanovené 
dle základní sazby vyhlášky MPSV (dále jen „sazba“) pro příslušný kalendářní rok. 
V případě použití vozidla více osobami je sazba za 1 km jízdy navýšena: 
- o 0,50 Kč při použití vozidla dvěma osobami, 
- o 1,- Kč při použití vozidla třemi osobami. 

Náhrada za místní hromadnou dopravu bez doložení dokladů činí 65,- Kč. 

2.1.1 Soutěže kategorie „mládeže“ 
KR ČVS se zavazuje delegovat rozhodčí s přihlédnutím k maximální úspoře jízdních výdajů 
mimo: 
- delegace v pracovních dnech; 
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- mimořádné a náhlé nedostupnosti či změny rozhodčích tzv. „na poslední chvíli“ 
bez možnosti tyto změny ze strany KR ČVS ovlivnit (nemoc či obdobné události); 

- změny termínu utkání (jiný den) v průběhu již rozběhnutých a delegovaných soutěží; 
- regionální nedostupnost rozhodčích s ohledem na sídlo družstva či místa konání 

utkání. 

2.1.2 Všeobecná ustanovení 
a) V případech, kdy dochází k souběhu řízení utkání jednotlivých kategorií v jednom 

místě, lze účtovat náhrady za jízdné jen jednou nebo při více pořadatelích utkání 
rozděleně, tj. odpovídajícím procentuálním podílem podle počtu pořadatelů. 

b) V případech, kdy pořadatel nesouhlasí s předloženým vyúčtováním ujetých km, bude 
vzdálenost pro výpočet náhrady jízdného stanovena na základě dostupných 
mapových či navigačních systémů. 

c) V případech, kdy je provedena delegace na akci ve dvou či více dnech, náleží náhrada 
za jízdné pouze za jednu cestu tam a zpět. Pořadatel má však za povinnost zajistit 
rozhodčímu - funkcionáři nocleh slušné kvality. Toto ustanovení lze pozměnit pouze 
po dohodě s pořadatelem akce tak, že rozhodčí - funkcionář nevyužije noclehu a bude 
mu vyplacena náhrada za jízdné v souladu s tímto předpisem za oba či více dnů. 

d) Stanovuje se tzv. „zásada úspornosti“, tj. že rozhodčí jsou povinni využít společně 
jedno vozidlo, jestliže jejich místo bydliště je jednak ve vzájemné blízkosti nebo 
v tzv. „nácestném“ směru (při delegaci 2, 3 a 4 rozhodčích do stejného místa utkání 
i při rozdílném pořadateli a soutěži). V případě, kdy každý z rozhodčích použije vlastní 
vozidlo nebo vlastní dopravu při nedodržení této zásady, má právo pořadatel vyplatit 
každému rozhodčímu náhradu ve výši ½ resp. ⅓ nebo ¼ z jedné celkové částky 
jízdních výdajů dle 2.1. 

 
2.2 Stravné 

Doba trvání akce:  do 5 hodin   náhrada nepřísluší 
    5 až 12 hodin     91,- Kč 
    12 až 18 hodin  138,- Kč 
    více než 18 hodin  217,- Kč 

Stravné se poskytuje za dobu strávenou na akci, včetně doby strávené na cestě. 
Stravné nenáleží rozhodčímu a funkcionáři, koná-li se utkání - akce v místě jejich bydliště. 

 
2.3 Výdaje za ubytování 

Náhrada za ubytování za jednu osobu se přiznává maximálně výše 700,- Kč / noc. 
Překročení limitu je možné pouze se souhlasem pořadatele. 
Zabezpečuje-li ubytování pořadatel utkání (akce) na své náklady, náhrada se nepřiznává. 

 
Článek III 

Společná a závěrečná ustanovení 

1. ČVS neručí za případné škody na majetku a zdraví, které se stanou v souvislosti s cestou 
rozhodčích a funkcionářů na akci. 

2. K výkladu tohoto opatření je oprávněna KR ČVS. 
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PŘÍLOHA č. 7 
 

M E T O D I C K Ý   P O K Y N 
k hodnocení rozhodčích v soutěžích 1-Z a 2-M,Z 

 
1. Způsob hodnocení: 

 a) Trenéři obou družstev - domácího a hostujícího (dále jen „trenér“) jsou povinni 
po skončení hry každého utkání provést hodnocení výkonu rozhodčích známkou 
podle stupnice (viz bod 2.) do „Zápisu o utkání“, a to zvlášť pro funkci prvního 
a druhého rozhodčího a své hodnocení stvrdit svým podpisem. 

 b) Trenér své hodnocení musí zveřejnit oběma rozhodčím po skončení hry před 
záznamem do „Zápisu o utkání“. 

 c) V případech, kdy některý z trenérů nesplnil povinnost podle bodu 1. a), první 
rozhodčí je povinen trenéra na tuto skutečnost upozornit. Pokud i poté trenér 
odmítne hodnocení zapsat, první rozhodčí toto poznamená do zápisu o utkání 
v kolonce „poznámka“ a zápis uzavře svým podpisem. 

 d) V případech, kdy je rozhodčí hodnocen trenérem známkou „1“ nebo „2“, trenér 
je povinen uvést do „Zápisu o utkání“ důvody takovéhoto hodnocení a konkrétně 
uvést závažné nedostatky, kterých se rozhodčí v utkání dopustili, a které byly 
prokazatelně v rozporu s pravidly volejbalu či jinými sportovně - technickými 
dokumenty ČVS. 

 e) Trenér, který byl v utkání vyloučen nebo diskvalifikován nesmí hodnocení provádět 
a nemůže být nikým zastoupen. 

 
2. Stupnice hodnocení 

 Trenér hodnotí: 

• známkou „5“ rozhodčího, který podal výborný výkon, 

• známkou „4“ rozhodčího, který podal velmi dobrý výkon, s drobnými chybami, 
které neovlivnily průběh utkání a s jeho výkonem byla 
spokojenost, 

• známkou „3“ rozhodčího, který podal dobrý výkon, když se dopustil více 
drobných chyb, 

• známkou „2“ rozhodčího, který podal slabý výkon, když se dopustil závažných 
chyb, které ovlivnily výsledek utkání, 

• známkou „1“ rozhodčího, který podal velmi slabý výkon, když utkání nezvládl 
a jeho chybami byl výsledek utkání prokazatelně 
ovlivněn. 
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PŘÍLOHA č. 8 
 

S T A T U T   D E L E G Á T A   Č V S 
 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Na základě čl. 23 odst. 3) SŘV stanovuje Výbor ČVS tento statut delegáta ČVS (dále jen 
delegát). 
 

PRAVOMOCI DELEGÁTA 

1. Delegát dohlíží na regulérnost utkání v souladu s platnými předpisy a směrnicemi, tj. 

a) Pravidly volejbalu 

b) Soutěžním řádem volejbalu 

c) Disciplinárním řádem volejbalu 

d) Rozpisem soutěží 

e) Dalšími směrnicemi, předpisy a rozhodnutími ČVS 

2. Delegát je účastníkem rozhodování o námitkách, odvolání, resp. disciplinárního řízení 
jako svědek, vyžaduje-li to povaha rozhodování. 

3. V rámci své činnosti delegát hodnotí výkon rozhodčích a sportovně technickou stránku 
utkání dle zpracovaných kritérií. 

4. Další pravomoci delegáta jsou dány jeho právy a povinnostmi. 
 

KRITÉRIA ZPRÁVY DELEGÁTA 

Kritéria zabezpečují potřebné údaje pro případné rozhodování v disciplinárním a sportovně 
technickém řízení. 

Kritéria hodnocení rozhodčích delegáty jsou zpracována tak, aby: 

a) byla hlavním měřítkem hodnocení rozhodčích jak v národním měřítku, tak i pro 
nasazování na listinu mezinárodních rozhodčích i pro výběr na mezinárodní rozhodčí, 

b) byla nástrojem pro zkvalitňování výkonů rozhodčích. Závěry budou východiskem 
pro semináře rozhodčích. 

 
ORGANIZACE ČINNOSTI SBORU DELEGÁTŮ 

1. Subkomise delegátů spadá do kompetence KR ČVS. 

2. Činnost sboru delegátů řídí předseda subkomise delegátů. 

3. Předseda subkomise delegátů zajišťuje: 

a) delegace a předelegace delegátů na utkání, 

b) vyhodnocování Zpráv delegáta, 

c) organizaci a zabezpečení zúčtování náležitostí delegátů včetně kontroly, 

d) organizaci semináře delegátů, 

e) úzkou spolupráci s STK a DK ČVS, 

f) po skončení soutěží zpracování zprávy pro KR o hodnocení rozhodčích delegáty 
ČVS, 

g) zpracování souhrnné zprávy o činnosti subkomise delegátů k projednání ve Výboru 
ČVS. 
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DELEGÁTI 

1. Podmínky pro výkon funkce delegáta 

Delegát musí: 

- být členem ČVS, 

- být schválen Výborem ČVS, 

- mít kvalifikaci rozhodčího I. třídy, 

- absolvovat každoročně doškolovací a sjednocovací semináře. 
 
2. Jmenování a odvolání delegátů 

a) Předseda subkomise delegátů sestavuje každoročně listinu delegátů ČVS a předkládá 
ji před novou sezónou ke schválení Výboru ČVS. 

b) Předseda subkomise delegátů má právo pozastavit činnost delegáta, případně 
navrhnout jeho odvolání Výborem ČVS na základě prokazatelných nedostatků 
v činnosti delegáta, kterými jsou zejména: 

- překročení pravomocí, 

- neobjektivnost v dodržování pravomocí, 

- nedodržování a neobjektivnost v plnění povinností, 

- neúčast na seminářích, 

- neúčast na utkáních dle delegace, 

- nedostatky v morální a společenské etice při výkonu funkce, 

- jiné závažné nedostatky. 
 
3. Práva a povinnosti delegáta 

a) Práva delegáta: 

- zastupovat řídící orgán dle vymezených pravomocí na utkání 

- obdržet schválenou odměnu a cestovné dle Směrnic 

b) Povinnosti delegáta: 

- před utkáním: 

 dostavit se na místo konání utkání nejméně 45 minut před jeho stanoveným 
začátkem 

 ohlásit se pořadateli, rozhodčím, příp. kapitánům družstev 

 kontrolovat naplnění povinností pořádajícího oddílu, rozhodčích a družstev 
v souladu s platnými předpisy 

 rozhodovat o věcech, neuvedených v platných předpisech 

- v průběhu utkání: 

 mít k dispozici všechny platné předpisy 

 sledovat dodržování povinností všech účastníků utkání 

 dbát na zabezpečení regulérnosti průběhu utkání ze strany pořadatelů utkání 

 nezasahovat do průběhu utkání s výjimkou mimořádné situace, jako například 
nesprávný výklad pravidel rozhodčím, který by mohl vést k nedohrání utkání, 
případně opakování utkání, nebo hrubě nesportovní jednání ze strany diváků 
a dalších účastníků utkání 
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 nezúčastnit se žádné diskuse s účastníky utkání, funkcionáři či diváky 

 hodnotit výkony rozhodčích 

- po skončení utkání: 

 setrvat v bezprostřední blízkosti rozhodčích od jejich příchodu ke stolku 
zapisovatele až do opuštění haly-tělocvičny 

 organizovat spolupráci s dopingovou kontrolou 

 podepsat jako poslední Zápis o utkání 

 vyhotovit Zprávu delegáta. Provést zhodnocení všech okolností, které měly 
vliv na utkání ze strany pořadatele i hostujícího družstva. Uvést konkrétní 
doporučení pro STK, příp. DK v případě zjištěných nedostatků. Provést 
zhodnocení výkonu rozhodčích 

 odeslat první pracovní den po skončení utkání Zprávu delegáta na adresu 
předsedy subkomise delegátů (část A) a v případě závady při utkání na adresu 
předsedy STK ČVS (část B) 

 
PRÁVA A POVINNOSTI POŘÁDAJÍCÍHO ODDÍLU 

a) Práva oddílu: 

- požádat delegáta o provedení případné změny v technických a organizačních 
záležitostech před utkáním a v průběhu utkání. 

b) Povinnosti oddílu: 

- zajistit delegátovi ubytování (pokud o ně předem požádá) a oznámit mu adresu 
ubytovacího zařízení, 

- zajistit delegátovi místo k sezení s dobrým výhledem na sledování utkání, 

- splnit všechny požadavky delegáta vyplývající z plnění jeho povinnosti, 

- informovat delegáta o případných změnách hracích termínů, začátku nebo místa 
konání utkání. 

 
HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI 

Hospodářské náležitosti delegátů se řídí platnými předpisy ČVS. 
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PŘÍLOHA č. 9 
 

H R A C Í   P R O T O K O L 
pro republikové mistrovské a nemistrovské soutěže 

 
KR ČVS vydává metodický pokyn „Hrací protokol pro republikové mistrovské a nemistrovské 
soutěže“ pro zajištění jednotného postupu v utkáních řízenými orgány ČVS. Tento metodický 
pokyn je závazný pro všechny oddíly, hráče, rozhodčí, trenéry a ostatní funkcionáře, kteří 
se zúčastňují republikových soutěží. Pro krajské a okresní soutěže je pouze doporučující. 
 
A) Pro soutěže EX-M, EX-Z (v případě přítomnosti hlasatele i pro soutěže 1-M, 1-Z, EX-JRI 

a EX-JKY) a pro semifinále a finále Českého poháru - M, Z 

1. Před 1. setem (začátkem hry): 

 a) xx:00 až 16:00 minut před začátkem 1. setu (začátkem hry) - neoficiální rozcvičení. 

 Družstva: Mohou se rozcvičovat bez míčů i s míči uvnitř hrací plochy, ale nesmí 
zahájit rozcvičení u sítě. 

 b) 16:00 minut před začátkem 1. setu (začátkem hry) - kontrola hřiště. 

 Rozhodčí: První a druhý rozhodčí kontrolují výšku a natažení sítě a správné 
umístění postranních pásek a antének. 

 Družstva: Před losováním se kapitáni a trenéři podepisují do zápisu o utkání 
(v souladu se SŘ). V případě, že družstvo bude hrát s liberem(y), zapíše 
trenér, před podpisem, hráče libera do příslušné kolonky nebo jej označí 
v zápise o utkání. 

 c) 15:00 minut před začátkem 1. setu (začátkem hry) - losování (začátek utkání). 

  Rozhodčí: První i druhý rozhodčí přichází do prostoru před stolek zapisovatele. 
První rozhodčí provádí losování tak, že oba rozhodčí stojí čelem 
ke stolku zapisovatele, a o jeho výsledku informuje zapisovatele. 

  Družstva: Kapitáni obou družstev jdou do prostoru před stolek zapisovatele 
a uskutečňují losování. 

   Na základě výsledku losování jdou všichni členové družstva ke svým 
lavičkám. 

 d) 14:00 minut před začátkem 1. setu (začátkem hry) - oficiální rozcvičení u sítě. 

  Rozhodčí: První rozhodčí zapískáním dává pokyn k zahájení oficiálního rozcvičení 
u sítě (5 minut pro každé družstvo samostatně nebo 10 minut pro obě 
družstva společně) a dohlíží na rozcvičení. 

   V průběhu oficiálního rozcvičení rozhodčí kontrolují hrací plochu 
(sloupky, lavičky, povrch, prostory, teplotu, osvětlení apod.), míče 
(pro utkání i náhradní) a další vybavení (zápis, dresy hráčů, zvukovou 
signalizaci, tabulky s čísly pro střídání apod.). 

   První i druhý rozhodčí dává(ají) potřebné pokyny zapisovateli(ům), 
čárovým rozhodčím, sběračům míčů (dále jen „podavači“) 
a rychloutěračům povrchu hrací plochy. 

  Družstva: Obě družstva zahájí rozcvičení u sítě. 
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e) 12:00 minut před začátkem 1. setu (začátkem hry) - záznam postavení základní sestavy. 

  Rozhodčí: Druhý rozhodčí zajistí, aby oba trenéři předložili záznam postavení 
základní sestavy pro první set v požadovaném počtu kopií a předá 
je (za obě družstva současně) delegátovi ČVS (je-li delegován, pokud 
není delegován tak zapisovatelovi). 

   Druhý rozhodčí zkontroluje, jestli zapisovatel zapsal všechny údaje 
správně do příslušných kolonek v zápisu o utkání a zda souhlasí 
se sestavou družstev. 

  Zapisovatel: Zapisovatel zapíše do zápisu o utkání postavení základní sestavy 
pro první set obou družstev. 

  Družstva: Oba trenéři předají druhému rozhodčímu záznam postavení základní 
sestavy pro první set v požadovaném počtu kopií. 

  Delegát: Pouze delegát ČVS je oprávněn předat kopie záznamu postavení 
zapisovatelovi, statistikovi utkání nebo příslušnému reportérovi 
pro potřeby televizního vysílání. 

 f) 4:00 minuty před začátkem 1. setu (začátkem hry) - konec oficiálního rozcvičení. 

  Rozhodčí: První rozhodčí zapískáním ukončí oficiální rozcvičení družstev. Poté první 
rozhodčí požádá delegáta ČVS (je-li delegován) o souhlas k zahájení hry. 

  Družstva: Hráči se po skončení oficiálního rozcvičení ihned vrátí ke svým lavičkám. 
Jestliže si hráči potřebují vyměnit dresy, musí toto provést ve velmi 
krátkém čase bez jakéhokoliv zdržení mimo hrací plochu nebo v těsné 
blízkosti svých laviček. Všichni hráči a ostatní členové obou družstev 
musí být již oblečeni v úboru, ve kterém nastoupí do hry (účastní 
se utkání) a sedí na svých lavičkách. 

 g) 3:00 minuty před začátkem 1. setu (začátkem hry) - představení utkání. 

  Rozhodčí: První i druhý (je-li delegován) a čároví rozhodčí (jsou-li delegováni) jdou 
od stolku zapisovatele do středu hřiště (čároví rozhodčí bez praporků) 
a zaujme(ou) postavení v blízkosti sítě kolmo na ni, každý na jedné 
straně sítě, čelem k hlavní tribuně nebo ke stolku zapisovatele 
(1. rozhodčí vždy na straně družstva „A“). 

  Hlasatel: Představí utkání. 

  Rozhodčí: Po představení utkání hlasatelem první rozhodčí zapíská (následně 
odstoupí k empairu, kde setrvá než si všichni hráči podají ruce), 
aby si hráči obou družstev podali ruce. Následně se rozhodčí vrátí 
ke stolku zapisovatele a čároví rozhodčí (jsou-li delegováni) zaujímají 
svá postavení v rozích hřiště. 

  Družstva: Trenér, asistent trenéra, masér a lékař obou družstev zůstanou sedět 
na lavičkách. Všichni hráči obou družstev, na pokyn prvního rozhodčího 
zapískáním, vejdou do hřiště a postaví se do středu hřiště vedle 
rozhodčích čelem k hlavní tribuně nebo ke stolku zapisovatele. 

   Hrající libero v pořadí jako druhý a druhé libero jako poslední (pokud 
jsou uvedena v zápise o utkání). 
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   Po představení utkání hlasatelem a na základě pokynu prvního 
rozhodčího, si pod sítí navzájem podají ruce a odejdou ke svým 
lavičkám. 

   Šest hráčů základní sestavy pro první set (a hrající libero) obou družstev 
zůstanou u laviček pro osobní představení. Trenér, asistent trenéra, 
masér, lékař a náhradníci mohou zůstat sedět na lavičkách nebo stát 
poblíž své lavičky pro vzájemné pozdravení hráčů nastupujících 
do 1. setu. Hráči poté mohou odejít do prostoru pro rozcvičení nebo 
zůstat sedět na lavičce družstva. 

 h) 2:30 minuty před začátkem 1. setu (začátkem hry) - fanfára, představení 
rozhodčích a delegáta, představení hráčů (6+1), trenéra a asistenta 
trenéra. 

  Rozhodčí: První i druhý rozhodčí současně s fanfárou jdou opět od stolku 
zapisovatele do středu hřiště a zaujme(ou) postavení v blízkosti sítě 
kolmo na ni, každý na jedné straně sítě (1. rozhodčí vždy na straně 
družstva „A“), čelem k hlavní tribuně nebo ke stolku zapisovatele. 
Po jejich představení jde první rozhodčí ke svému stanovišti a druhý 
rozhodčí jde ke stolku zapisovatele. 

  Družstva: Poté, co první i druhý rozhodčí po představení odejdou ke svým 
stanovištím, zazní druhá fanfára. Na základě osobního představení 
hlasatelem vstupují jednotlivě hráči základní sestavy a hrající libero 
do hřiště. Při ohlášení svého jména zamávají rukou. Po představení 
hráčů jsou představeni trenér a asistent trenéra. Ti na základě 
představení svého jména a příjmení povstanou a zvednou ruku. 

   Nejdříve je představeno hostující družstvo. V případě sehrání utkání 
na neutrální půdě je nejdříve představeno družstvo, které je uvedeno 
v zápise o utkání jako družstvo A. Hráči již nesmí opustit svá pole a musí 
se postavit do základního postavení. Ostatní hráči (náhradníci) jsou 
představeni až v průběhu utkání, když vstupují do hry jako střídající 
hráči. 

  Rozhodčí: 1. rozhodčí stojí na svém stanovišti, 2. rozhodčí kontroluje 
zda nastupující hráči odpovídají zapsaným údajům na lístku na postavení 
pro 1. set. 

 i) 0:30 minuty před začátkem 1. setu (začátkem hry) - kontrola postavení. 

  Rozhodčí: Druhý rozhodčí podává podavačům dva hrací míče. 

   Druhý rozhodčí kontroluje u obou družstev (nejdříve družstvo 
podávající), jestli je všech šest hráčů v takovém postavení, 
jak je uvedeno v záznamu postavení základní sestavy. Po provedené 
kontrole dává pokyn k případné výměně hrajícího libera. 
Ptá se zapisovatele, jestli již také ukončil svou činnost a je připraven 
k zahájení hry. 

   Druhý rozhodčí podává míč podávajícímu hráči. 

 j) 0:00 minut před začátkem 1. setu (začátkem hry) - zahájení 1. setu. 
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  Rozhodčí: Druhý rozhodčí stojící ve své pozici, tj. na straně přijímajícího družstva, 
dává signalizaci prvnímu rozhodčímu, že družstva jsou připravena zahájit 
hru. 

   První rozhodčí zapískáním dává pokyn k podání a tím k zahájení hry. 

 
B) Pro ostatní soutěže 1-M, 1-Z, 2-M, 2-Z, EX-JRI, EX-JKY, EX-KTI, EX-KKY, 1-JRI, 1-JKY, 1-

KKY a žactvo 

1. Před 1. setem (začátkem hry): 

 a) xx:00 až 16:00 minut před začátkem 1. setu (začátkem hry) - neoficiální rozcvičení. 

 Družstva: Dtto jako u bodu A) 1. a). 

 b) 16:00 minut před začátkem 1. setu (začátkem hry) - kontrola hřiště. 

 Rozhodčí: První a druhý (je-li delegován) rozhodčí kontrolují výšku a natažení sítě 
a správné umístění postranních pásek a antének. 

  Družstva: Dtto jako u bodu A) 1. b). 

 c) 15:00 minut před začátkem 1. setu (začátkem hry) - losování (začátek utkání). 

  Rozhodčí: První i druhý (je-li delegován) přichází do prostoru před stolek 
zapisovatele. První rozhodčí provádí losování a o jeho výsledku 
informuje zapisovatele. 

  Družstva: Dtto jako u bodu A) 1. c). 

 d) 14:00 minut před začátkem 1. setu (začátkem hry) - oficiální rozcvičení u sítě. 

  Rozhodčí: První rozhodčí zapískáním dává pokyn k zahájení oficiálního rozcvičení 
u sítě (5 minut pro každé družstvo samostatně nebo 10 minut pro obě 
družstva společně) a dohlíží na rozcvičení. 

   V průběhu oficiálního rozcvičení rozhodčí kontrolují hrací plochu 
(sloupky, lavičky, povrch, prostory, teplotu, osvětlení apod.), míče 
(pro utkání i náhradní) a další vybavení (zápis, dresy hráčů, zvukovou 
signalizaci, tabulky s čísly pro střídání apod.). 

   První i druhý (je-li delegován) rozhodčí dává(ají) potřebné pokyny 
zapisovateli, sběračům míčů (jsou-li určeni). 

  Družstva: Dtto jako u bodu A) 1. d). 

 e) 12:00 minut před začátkem 1. setu (začátkem hry) - záznam postavení základní 
sestavy. 

  Rozhodčí: Druhý (je-li delegován) nebo první rozhodčí zajistí, aby oba trenéři 
předložili záznam postavení základní sestavy pro první set 
v požadovaném počtu kopií a předá je delegátovi ČVS (je-li delegován, 
pokud není delegován tak zapisovatelovi). 

   Druhý (je-li delegován) nebo první rozhodčí zkontroluje(í), jestli 
zapisovatel zapsal všechny údaje správně do příslušných kolonek 
v zápisu o utkání a zda souhlasí se sestavou družstev. 

  Zapisovatel: Dtto jako u bodu A) 1. e). 

 Družstva:  Oba trenéři předají druhému (je-li delegován) nebo prvnímu rozhodčímu 
záznam postavení základní sestavy pro první set. 
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 f) 4:00 minuty před začátkem 1. setu (začátkem hry) - konec oficiálního rozcvičení. 

  Rozhodčí: První rozhodčí zapískáním ukončí oficiální rozcvičení družstev. Poté první 
rozhodčí požádá delegáta ČVS (je-li delegován) o souhlas k zahájení hry. 

  Družstva:  Dtto jako u bodu A) 1. f). 

 g)  2:30 minuty před začátkem 1. setu (začátkem hry) - pozdravení. 

  Rozhodčí: První i druhý (je-li delegován) rozhodčí zaujme(ou) postavení v blízkosti 
sítě u stanoviště  druhého rozhodčího (u stolku zapisovatele), každý 
na jedné straně sítě zády ke stolku zapisovatele. 

  Družstva: Družstva na pokyn prvního rozhodčího nastoupí na koncové čáry svého 
pole čelem k síti. Hrající libero v pořadí jako druhý a druhé libero jako 
poslední (pokud jsou uvedena v zápise o utkání) a vzájemně se pozdraví. 
Po pozdravu odcházejí zpět ke svým lavičkám. 

 h) 0:30 minuty před začátkem 1. setu (začátkem hry) - kontrola postavení. 

  Rozhodčí: Druhý rozhodčí (je-li delegován) podává podavačům dva hrací míče 
(v případě, že se používá „systém tří míčů“). 

   Druhý (je-li delegován) nebo první rozhodčí kontroluje u obou družstev, 
jestli je všech šest hráčů v takovém postavení, jak je uvedeno v záznamu 
postavení základní sestavy. Po provedené kontrole dává pokyn 
k případné výměně hrajícího libera. Ptá se zapisovatele, jestli již také 
ukončil svou činnost a je připraven k zahájení hry. 

   Druhý (je-li delegován) rozhodčí podává míč podávajícímu hráči. 

 i) 0:00 minut před začátkem 1. setu (začátkem hry) - zahájení 1. setu. 

  Rozhodčí: Druhý rozhodčí (je-li delegován) dává signalizaci prvnímu rozhodčímu, 
že družstva jsou připravena zahájit hru. 

   První rozhodčí zapískáním dává pokyn k podání a tím k zahájení hry. 

 
C) Přestávky, výměny polí, konec hry a konec utkání (platí pro všechny soutěže) 

1. V přestávkách před 2. - 4. setem: 

 a) 3:00 minuty před zahájením následujícího setu - záznam postavení zákl. sestavy. 

  Družstva: Na konci každého setu šest hráčů každého družstva si na základě pokynu 
prvního rozhodčího družstva mění svá pole a to tak, že jakmile překročí 
prodlouženou rovinu sítě jdou přímo ke svým lavičkám. 

   Náhradníci a ostatní členové družstva přecházejí na základě pokynu 
prvního rozhodčího přímo před stolkem zapisovatele ke svým lavičkám. 

   Trenéři obou družstev předkládají záznam postavení základní sestavy 
pro následující set tak, aby zapisovatel mohl provést zápis tohoto 
postavení do zápisu o utkání dříve než druhý (je-li delegován) nebo první 
rozhodčí dá pokyn k nástupu hráčů na hřiště pro následující set. 

  Zapisovatel: V okamžiku, kdy rozhodčí ukončí poslední rozehru v setu, začne měřit 
čas trvání přestávky. 

  Podavači: V okamžiku, kdy je ukončena poslední rozehra daného setu, posbírají 
všechny tři hrací míče a ty si ponechají u sebe po celou dobu trvání 
přestávky (v případě, že se používá „systém tří míčů“). 
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   V případě, že se nepoužívá „systém tři míčů“ a pokud je delegován 
druhý rozhodčí, tak má hrací míč pod kontrolou on, v ostatních 
případech je hrací míč u zapisovatele. 

  Rozhodčí: Vyžádá si lístky na postavení pro následující set (obecně platí, 
že nejdříve od družstva, které vyhrálo předchozí set). 

 b) 0:30 minuty před zahájením následujícího setu - kontrola postavení. 

  Rozhodčí: Druhý (je-li delegován) nebo první rozhodčí dává pokyn k nástupu hráčů 
obou družstev na hřiště pro následující set. 

   Druhý (je-li delegován) nebo první rozhodčí kontroluje u obou družstev, 
jestli je všech šest hráčů v takovém postavení, jak je uvedeno v záznamu 
postavení základní sestavy. Po provedené kontrole dává pokyn 
k případné výměně hrajícího libera. Ptá se zapisovatele, jestli již také 
ukončil svou činnost a je připraven k zahájení setu. 

  Družstva: Ihned po pokynu k nástupu na hřiště druhým (je-li delegován) nebo 
prvním rozhodčím nastoupí šest hráčů základní sestavy na hřiště 
do správného postavení dle záznamu postavení základní sestavy. 

  Podavač: Příslušný podavač podá podávajícímu hráči míč pro uskutečnění podání 
(v případě, že se používá „systém tří míčů“). 

   V případě, že se nepoužívá „systém tři míčů“ a pokud je delegován 
druhý rozhodčí, tak podá podávajícímu hráči míč on, v ostatních 
případech je míč podán zapisovatelem. 

 c) 0:00 minuty před zahájením následujícího setu - zahájení setu. 

  Rozhodčí: Druhý rozhodčí (je-li delegován) dává signalizaci prvnímu rozhodčímu, 
že družstva jsou připravena zahájit set. 

   První rozhodčí zapískáním dává pokyn k podání a tím k zahájení setu. 

2. V přestávce před rozhodujícím setem: 

 a) 3:00 minuty před zahájením rozhodujícího setu -záznam postavení zákl. sestavy. 

  Družstva: Na konci setu před rozhodujícím setem se šest hráčů každého družstva 
odebere, na pokyn prvního rozhodčího, přímo ke svým lavičkám 
(nemění si strany). 

   Trenéři obou družstev (po losování) předkládají záznam postavení 
základní sestavy pro rozhodující set tak, jak je uvedeno u bodu C) 1. a). 

  Zapisovatel: Dtto jako u bodu C) 1. a). 

  Kapitáni:  Kapitáni obou družstev se dostaví před stolek zapisovatele k losování. 

  Rozhodčí: První i druhý (je-li delegován) rozhodčí se dostaví ke stolku zapisovatele 
a první rozhodčí provede losování. 

   Na základě výsledku losování dá první rozhodčí pokyn družstvům 
ke změně svých stran v případě vylosování opačných stran. 

   1.rozhodčí seznámí zapisovatele s výsledkem losování, který jej zapíše 
do zápisu o utkání. 

   Vyžádá si lístky na postavení pro následující set (obecně platí, 
že nejdříve od družstva, které vyhrálo předchozí set). 



Rozpis mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2021/2022 Strana 88 
 

  Podavači: Po skončení poslední rozehry posbírají všechny tři hrací míče a jeden 
předají druhému (je-li delegován) rozhodčímu (v případě, že se používá 
„systém tří míčů“). 

   V případě, že se nepoužívá „systém tři míčů“ a pokud je delegován 
druhý rozhodčí, tak má hrací míč pod kontrolou on, v ostatních 
případech je hrací míč u zapisovatele. 

 b) 0:30 minuty před zahájením rozhodujícího setu - kontrola postavení. 

  Rozhodčí: Dtto jako u bodu C) 1. b). 

  Družstva: Dtto jako u bodu C) 1. b). 

  Podavač: Pokud je delegován druhý rozhodčí, tak podá podávajícímu hráči míč on, 
v ostatních případech je míč podán podavačem (pokud nejsou podavači 
tak zapisovatelem). 

 c) 0:00 minuty před zahájením rozhodujícího setu - zahájení setu. 

  Rozhodčí: Dtto jako u bodu C) 1. c). 

3. Výměna polí v rozhodujícím setu: 

 a) jakmile v rozhodujícím setu jedno družstvo dosáhne osmi bodů - výměna polí. 

  Družstva: Jakmile jedno družstvo dosáhne osmi bodů, tak se šest hráčů každého 
družstva na základě pokynu prvního rozhodčího, vymění svá pole 
a to tak, že jakmile překročí prodlouženou rovinu sítě okamžitě zaujímají 
v poli nezměněné postavení. 

   Náhradníci a ostatní členové družstva přecházejí na základě pokynu 
prvního rozhodčího přímo před stolkem zapisovatele ke svým lavičkám. 

  Rozhodčí: Druhý (je-li delegován) nebo první rozhodčí kontroluje u obou družstev, 
jestli je všech šest hráčů v nezměněném postavení, tak jak skončilo před 
výměnou polí. 

   Druhý rozhodčí (je-li delegován) dává signalizaci prvnímu rozhodčímu, 
že družstva jsou připravena pokračovat ve hře. 

   První rozhodčí zapískáním dává pokyn k podání a tím k pokračování hry. 

  Podavač: Příslušný podavač podá podávajícímu hráči míč pro uskutečnění podání 
(v případě, že se používá „systém tří míčů“). 

   V případě, že se nepoužívá „systém tři míčů“ a pokud je delegován 
druhý rozhodčí, tak podá podávajícímu hráči míč on, v ostatních 
případech je míč podán zapisovatelem. 

4. Po skončení hry: 

 a) ihned po skončení hry - dokončení zápisu o utkání. 

  Družstva: Po skončení hry se šest hráčů každého družstva postaví na koncové čáře 
svého pole čelem k síti. Na základě pokynu prvního rozhodčího jdou tito 
hráči obou družstev co nejblíže k síti, současně k nim přicházejí i ostatní 
náhradníci a navzájem si pod sítí podají ruce. Poté hráči odcházejí 
z hřiště a jdou ke svým lavičkám. 

  Kapitáni: Kapitáni obou družstev poděkují prvnímu i druhému (je-li delegován) 
a čárovým (jsou-li delegováni) rozhodčím. Po pozdravení a podání 
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si rukou obou družstev odcházejí ke stolku zapisovatele, podepíší zápis 
a u stolku setrvají do ukončení zápisu o utkání prvním rozhodčím. 

  Rozhodčí: První i druhý (je-li delegován) a čároví rozhodčí (jsou-li delegováni) 
zaujmou postavení v blízkosti sítě u stanoviště prvního rozhodčího, 
každý na jedné straně sítě, čelem ke stolku zapisovatele. Po pozdravení 
a podání si rukou obou družstev odcházejí ke stolku zapisovatele 
k dokončení zápisu o utkání. 

   První i druhý (je-li delegován) rozhodčí si musí uvědomit, že jejich 
činnost tímto ještě nekončí a že jsou povinni dohlížet na zachování 
sportovního chování všech účastníků utkání po celou dobu, 
než je v zápise o utkání podpisem prvního rozhodčího utkání ukončeno. 

První i druhý (je-li delegován) provedou kontrolu zápisu, umožní zapsání 
případné námitky družstev (a v soutěžích, ve kterých provádí trenéři 
hodnocení, vyzvou trenéry k uvedenému). Po splnění všech souvisejících 
náležitostí se podepíše druhý rozhodčí (je-li delegován) a první rozhodčí 
svým podpisem ukončí utkání. 
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PŘÍLOHA č. 10 
 

L I S T I N Y   R O Z H O D Č Í C H 

 
Rozhodčí listiny „EX“, „A“, „B“, „C“, „D“, a „ČR“ 
 
Listina videorozhodčích 

 Jaromír Antušák 

 Martin Hudík 

 Milan Labašta 

 Kamil Renčín 

 Zdeněk Škoda 

 Jaroslav Švejda 

 Karin Záhorcová 

V případě, že nebude nikdo z listiny videorozhodčích dostupný, může funkci 
videorozhodčího vykonávat mezinárodní rozhodčí se zkušenostmi s videorozhodčím. 

 

http://www.cvf.cz/rozhodci/listiny/
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PŘÍLOHA č. 11 
 

L I S T I N Y   D E L E G Á T Ů   Č V S 

 
Delegáti listiny „A“ a „B“ 
 

http://www.cvf.cz/rozhodci/listiny/
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PŘÍLOHA č. 12 
 

P R A V I D L A 
pro uplatnění „zlatého“ setu v soutěžích ČVS 

 
Tyto pravidla platí pro případné uplatnění „zlatého“ setu ve všech soutěžích ČVS. 
 
Při součtu dvou vzájemných utkání platí, že při rovnosti bodů po dvou utkáních bude 
uplatněno pravidlo „zlatého setu“. Vítězství 3:0 a 3:1 se hodnotí třemi body, porážka 
žádným bodem, vítězství 3:2 se hodnotí dvěma body, porážka jedním bodem, kontumace 
odečtením jednoho bodu. 
 
O uplatnění tohoto pravidla rozhodují výhradně delegovaní rozhodčí nebo delegát ČVS (je-li 
přítomen) !!! 
 
Povinnosti družstev při odvetných utkáních: 

- předložit rozhodčím (delegátovi ČVS) kopii zápisu z 1. utkání (týká se domácích i hostů) 

- připravit před utkáním nový zápis pro případný „zlatý“ set vč. vypsání totožné sestavy 
apod. 

 
Pravidla pro „zlatý“ set: 

- zlatý set následuje po tříminutové pauze 

- provádí se nové losování 

- hraje se jako klasický tie-break do 15-ti bodů s rozdílem 2 bodů se změnou stran 
při dosažení 8 bodů 

- do zlatého setu nesmí zasáhnout diskvalifikovaní účastníci utkání (před jeho 
započetím musí být vyškrtnuti ze zápisu a není dovoleno je nahradit někým jiným) 

 
 
 
Příklady: 

Dolní - Horní 3:0 (20,15,22) a odveta Horní - Dolní 3:1 (23,-21,23,20) 
celkem body Dolní - Horní 3:3 → následuje zlatý set 

Dolní - Horní 3:0 (20,20,20) a odveta Horní - Dolní 3:2 (20,20,-20,-20,20) 
celkem body Dolní - Horní 4:2 → nenásleduje zlatý set  
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PŘÍLOHA č. 13 
 

Marketingová, přenosová a reklamní práva 
 

V souladu se Stanovami Českého volejbalového svazu čl. 2 odst. 4) a čl. 20 odst. 1) Výbor ČVS 
specifikuje pro soutěžní období 2021/2022 marketingová, přenosová a reklamní práva, která 
jsou ve výhradním vlastnictví ČVS spojených se soutěžemi a jejichž výkon realizuje Český 
volejbalový svaz s.r.o. 
 
UNIQA volejbalová extraliga mužů 
 
 
 
UNIQA volejbalová extraliga žen 
 
takto: 
 
1. Název soutěže včetně Generálního partnera soutěže. 

2. Přenosová práva k soutěži: televizní, rozhlasová práva a práva šíření a prezentace 
soutěže všemi jinými dostupnými prostředky. 

3. Stanovení oficiálního hracího míče. 

4. Reklamní prostor sítě - vrchní i spodní páska. 

5. Reklamní prostor po celém obvodu levého rukávu na dresech hráčů v maximální šířce 
12 cm (nebo podélně). 

6. Oficiální definici hrací plochy - viz Definice hrací plochy Varianta A a Varianta B, reklamní 
panely tvoří povinnou součást hrací plochy. Je stanoven jednotný systém panelů 
o rozměrech 3 m x 1 m (v případě rotačního systému je možná výška 0,8 m). Reklamní 
panely v pozicích: 2, 5, 6, 10, 12, 15, 16, 18 jsou výhradně určeny pro potřeby ČVS. 

V případě televizního utkání jsou pevné panely (č. 7 - 14) nahrazeny dodaným LED 
systémem (viz Definice hrací plochy Varianta A - TV utkání). Panel č. 16 je rezervovaný 
pro ČVS, v případě jeho nevyužití je uvolněn pro domácí klub.  Poměr času zobrazení 
grafiky jednotlivých partnerů na LED systému odpovídá poměru 50% pro ČVS a 50% pro 
domácí klub. 

V případě „netelevizního“ utkání jsou reklamní panely rozmístěny viz. Definice hrací 
plochy Varianta B, panel č. 6 a č. 12 je rezervovaný pro ČVS, v případě jeho nevyužití 
je uvolněn pro domácí klub.  

V odůvodněných případech je možné vyjmout podlahové samolepky z povinného plnění 
dle oficiální definice hrací plochy, ale pouze v případě pokud se nejedná o televizní 
utkání. 

7. Samolepící reklamy na ploše o rozměru 3,4 m x 1 m v pozicích C, B, D, E (viz Definice 
hrací plochy), plocha C je rezervována pro ČVS, v případě nevyužití je poskytnuta klubu. 

8. Prostor pro logo soutěže o rozměru 2 x 2 m v pozicích G, H (viz definice hrací plochy). 

9. Marketingové plochy dle oficiální definice hrací plochy mohou být upraveny smlouvou 
s kluby, vždy však tak, aby nedošlo k omezení výše definovaných práv pro klub. 
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10. ČVS si vyhrazuje exkluzivitu pro prezentaci následujících produktů a oblastí: 
a. Pojišťovnictví a bankovnictví 
b. Hrací míč 
c. Hrací povrch 

11. Ostatní reklamní prostor v záběru TV kamer je k dispozici domácímu klubu, přičemž 
bude dodržena velikost reklamního panelu - 3 m x 1 m, pokud nebude dohodnuta jiná 
proporcionální velikost panelů. 

12. Ostatní podmínky: 
a) Klub je povinen ve svých veškerých veřejných prezentacích a ve všech svých 

oficiálních tiskovinách týkajících se soutěže důsledně používat oficiální název soutěže 
včetně jména Generálního partnera a loga soutěže. 

b) Klub je oprávněn umístit vlastní reklamy nebo reklamní prostředky pouze takového 
druhu a významu, které budou v souladu s obecně závaznými platnými právními 
předpisy a nebudou v konkurenci s produkty a oblastmi exkluzivně vyhrazených ČVS 
viz odst. 9 této přílohy. 

c) Klub je povinen poskytnout nezbytnou součinnost a počet průkazů opravňujících ke 
vstupu, k pohybu, k průjezdu aut, k parkování v prostorách konání utkání 
pracovníkům zajišťujících umístění reklam ČVS a umožnit jim instalaci reklamních 
systémů. 

13. V případě televizního vysílání utkání je domácí klub povinen: 

a) Odehrát zápasy soutěže, které budou vybrány k televiznímu přenosu v čase a termínu 
stanoveném STK ČVS. 

b) Poskytnout bezplatně potřebné prostory a zařízení (včetně energie) k umístění 
televizní techniky (včetně komentátorského stanoviště) nutné k realizaci televizního 
přenosu či záznamu z místa konání akce, a to na základě specifikace požadavků 
televize, či obchodního partnera ČVS. 

c) Poskytnout potřebné prostory a součinnost pro přípravu povrchu taraflex 
a následnou instalaci povrchu pro televizní přenos. 

d) Provést potřebná organizační opatření k zajištění prioritní obsazenosti tribuny proti 
hlavní kameře (TV1 na definici hrací plochy). 

e) Poskytnout nezbytný počet akreditací realizačním štábům i ostatních průkazů 
opravňujících ke vstupu, k pohybu, k průjezdu aut, k parkování v prostorách konání 
utkání zajišťující televizní přenos utkání. 

f) Vypořádat veškerá autorská práva a práva výkonných umělců u autorských děl nebo 
uměleckých výkonů objednaných klubem a užitých v průběhu televizních nebo 
rozhlasových přenosů včetně autorských práv s výjimkou zaměstnanců televize. 

14. Oficiální loga extraligových soutěží: 

 
 

a) UNIQA volejbalová extraliga muži: 
 
 
 
 

b) UNIQA volejbalová extraliga ženy: 
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15. Sankce: 

a) Klub je povinen uhradit ČVS veškeré škody včetně majetkových sankcí, které budou 
vůči ČVS uplatněny obchodními partnery v případě, že dojde k porušení povinností 
klubů vyplývajících z této přílohy. 

b) Neplnění povinností vyplývajících z této přílohy může být posuzováno za zvlášť 
závažné provinění družstva s následky dle disciplinárního řádu ČVS. 
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Oficiální definice hrací plochy 

Varianta A - s TV přenosem 
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Varianta B - bez TV přenosu 
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PŘÍLOHA č. 14 
 

Z Á S A D Y 
stanovení odborné trenérské kvalifikace 

pro trenéry extraligy mužů a žen 
 

Článek 1 
Úvod 

Extraligové soutěže mužů a žen (dále jen „extraliga“) jsou soutěže nejvyšší sportovní úrovně 
v České republice (dále jen „ČR“). 

 

Článek 2 
Stanovení podmínek 

1. Stanovení podmínek pro vedení družstev EX-M a EX-Z 
Český volejbalový svaz (dále jen „ČVS“) stanovuje následující podmínky pro kluby, oddíly 
(dále jen „oddíl“) extraligy: 
Družstvo v utkání extraligy může být řízeno, vedeno (dále jen „vedeno“) pouze hlavním 
trenérem: 
a) s kvalifikací trenéra I. nebo II. třídy, případně zahraničním trenérem s nejvyšším 

odborným vzděláním dosaženým v zemi jeho státní příslušnosti, 
b) který má platnou extraligovou licenci. Pokud je družstvo v EX-M,Z vedeno v utkání 

trenérem bez platné licence, bude družstvo sankciováno pokutou uvedenou v čl. 2.2 
Pokuty. 

 
2. Pokuty 

Pokuta ve smyslu čl. 2.1 b) se stanovuje ve výši 500,- Kč za každé utkání, ve kterém hlavní 
trenér vedl družstvo a neměl platnou extraligovou licenci. 

 
Stanovení trenérské kvalifikace pro trenéry extraligy mužů a žen je přílohou č. 5 
k prováděcímu předpisu ke směrnici č. 08/2011 - změna 06/2014 Školení trenérů v ČVS. 
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PŘÍLOHA č. 15 
 

Z Á S A D Y 
stanovení odborné trenérské kvalifikace pro trenéry 

extraligy juniorů, juniorek, kadetů a kadetek 
 
1. Preambule - současný stav 

➢ Extraligové soutěže juniorů, juniorek, kadetů a kadetek jsou soutěže nejvyšší 
sportovní úrovně v ČR. 

 
2. Stanovení podmínek pro trenéry opravňující vedení družstev v extralize juniorů, 

juniorek, kadetů a kadetek 

➢ 2.1 Stanovení podmínek ve standardních případech 

▪ ČVS stanovuje následující podmínky pro trenéry extraligy, počínaje od soutěžního 
období 2020/2021: 

• Družstvo v utkání EX-JRI,JKY,KTI,KKY může být vedeno, resp. řízeno (dále jen 
„vedeno“) pouze trenérem s trenérskou kvalifikací - 2. třídy nebo s kvalifikací 
trenéra mládeže a platnou trenérskou licencí. Pokud je družstvo v EX-
JRI,JKY,KTI,KKY vedeno v utkání trenérem bez platné licence, bude družstvo 
sankcionováno pokutou uvedenou v čl. 2.2. 

• V případě neúčasti hlavního trenéra extraligového družstva a vedení družstva 
jeho zástupcem nebo jinou osobou starší 18 let, platí povinnost trenérské 
licence i pro tyto osoby. 

 
➢ 2.2 Pokuty 

▪ Pokuta ve smyslu čl. 2.1 se stanovuje ve výši 200,- Kč za každé utkání, ve kterém 
bylo družstvo vedeno osobou bez platné licence. 

 
➢ 2.3 Stanovení podmínek v nestandardních případech 
▪ Klub není osvobozen od zaplacení pokuty v žádném případě. 

 
➢ 2.4 Doškolovací seminář 
▪ Semináře pro trenéry extraligy juniorů, juniorek, kadetů a kadetek, kde lze získat 

kreditní body k udělení licence, jsou pořádány ČVS i jinými subjekty. 
 
3. Závěrečná ustanovení 

• Výklad tohoto předpisu provádí Úsek metodiky a vzdělávání ČVS. Předpis nabývá 
platnosti a účinnosti od soutěžního období 2020/21. 
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PŘÍLOHA č. 16 
 

D E F I N I C E 
výstroje hráče(ky) 

 
Upřesnění výkladu pravidel ve výstroji hráče(ky), tj. užití speciálních výstrojních součástí 
(zdravotních pomůcek), v návaznosti na předpisy FIVB. 
 
Použití ortopedických, protetických bandáží a pomůcek 

• Nošení resp. používání ortopedických ortéz na hlavní klouby lidského těla je dovolené 
za předpokladu, že to nemůže ohrozit zdraví ostatních hráčů na hřišti nebo tím hráč 
nezíská výhodu. 

• Je striktně zakázáno používat tvrdé ortézy nebo pevné dlahy od předloktí dolů. Stejně tak 
není dovoleno, aby hráč byl účasten utkání v případě, že by měl pevnou tj. tvrdou 
protetickou bandáž na dolní končetině (sádra či obdobný materiál). 

• Ochranné bandáže (ortézy), které jsou ortopedickými doplňky jako prevence před 
zraněním či poúrazová ochrana je nosit dovoleno. 

 
Použití fyzioterapeutických a kompresních pomůcek 

V návaznosti na nové, moderní směry ve fyzioterapii se ve volejbalu začaly používat 
fyzioterapeutické doplňky výstroje hráčů, jako jsou např. tzv. „kineziotejpy“, ale i mnohdy 
elastické doplňky podporující či regenerující svalovou činnost tzv. kompresní pomůcky 
(návleky, spodní kompresní prádlo apod.). 

Kompresní pomůcky jsou povoleny, ale musejí být ve stejném barevném designu, jako jsou 
dresy družstva. Neutrální barvy (černá nebo bílá) jsou povoleny. Družstva, která používají 
kompresní pomůcky, je musejí mít ve stejné barvě a designu pro všechny hráče. 
 
 

Dresy 
 
Tričko 
Dres musí mít sportovní vzhled. Všichni hráči družstva (s výjimkou libera) musejí mít dresy 
ve stejné barvě a designu. Dres libera musí být v odlišné, kontrastní barvě a musí být 
očíslován stejně jako zbytek družstva. 
a) Rukávy:  Je povolen pouze sportovní typ bez rukávů nebo krátké rukávy. Dlouhé rukávy 

pod loket nejsou povoleny. 
b) Vzhled: Tričko nesmí být moc volné a musí kopírovat linie těla. 
 
Trenýrky 
Trenýrky musejí mít sportovní vzhled pro muže i ženy. Všichni hráči družstva (s výjimkou 
libera) musejí mít trenýrky ve stejné barvě i designu. 
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Muži: 

• Šířka pasu a délka nesmí být moc volná. Ve švu nesmějí mít víc než 10 cm. 
 

 
 
Ženy: 

• Musí kopírovat linii těla, být těsné v pasu a v délce. Ve švu nesmějí mít víc než 5 cm nebo 
prostřih k vrchnímu úhlu k vrchní části nohy 

• Ženy mohou použít dres z jednoho dílu v případě, že jsou splněny standardy pro tričko 
a trenýrky. 
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PŘÍLOHA č. 17 
 

M E T O D I C K Ý   P O K Y N 
na závěrečné ceremoniály 

 

Extraliga mužů a žen 
 

Základní principy 
 

1) Všichni funkcionáři jsou nastoupeni čelem k vyhlašovaným družstvům. 
2) Přítomna musejí být všechna oceněná družstva. Vyhlašování se účastní pouze hráči 

a funkcionáři uvedení v zápise o utkání. 
3) Státní hymnu České republiky se doporučuje zahrát před zahájením finálového utkání, 

během ceremoniálu již ne. 
4) Jakákoliv změna může být uskutečněna pouze po schválení delegátem ČVS delegovaným 

na dané utkání. 
 

Základní požadavky 
 

Materiální vybavení: 
1) Kompletní sada medailí pro oceněná družstva (20 zlatých, 20 stříbrných, 20 bronzových). 
2) Potřebné tácy (podnosy), na kterých budou medaile. 
3) Pohár pro vítězné družstvo. 
4) Jeden stůl (rozměr 2 m x 1 m) pro vystavení medailí a cen vítězům. 
 

Personální zajištění: 
1) Vedoucí závěrečného ceremoniálu. 
2) Hosteska, navigující pohyb funkcionářů a VIP osob. 
3) 2 hostesky pro nošení medailí a cen vítězům. 
4) 2 hostesky pro navigaci pohybu družstev. 
5) Oficiální hlasatel. 
6) DJ zajišťující ozvučení a pouštění hudby. 
 

Příprava 
 

V průběhu finálového utkání: 
1) Vedoucí závěrečného ceremoniálu zkontroluje připravenost všeho materiálu a osob. 
2) Předseda ČVS (nebo jeho zástupce) nominuje funkcionáře a hosty na předání cen 

vítězům. 
 

Ihned po skončení finálového utkání: 
1) Hlasatel požádá diváky o setrvání na místech. 
2) Oceňovaná družstva se odeberou do určeného prostoru mimo hrací plochu. 
3) Technická četa odstraní židli pro rozhodčí, síť a kůly. 
4) Hostesky pro navigaci družstev si seřadí svoje družstva v určeném prostoru mimo hrací 

plochu. 
5) Hosteska navigující pohyb funkcionářů a VIP osob je seřadí na určeném místě. 
6) Hostesky pro nošení medailí a cen vítězům se seřadí u stolku s cenami. 
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Postup 
 

1) Zazní fanfára a hlasatel oznámí začátek závěrečného ceremoniálu. 
2) Funkcionáři ČVS a hosté, předávající ocenění, nastoupí na svá místa. 
3) Za zvuků hudby nastoupí oceňovaná družstva na hrací plochu pod vedením hostesek - 

všichni hráči, trenéři a funkcionáři budou stát uprostřed hrací plochy čelem 
k předávajícím. 

4) Hlasatel vyhlásí poražené družstvo, které skončilo celkově na 4. nebo 2. místě. 
5) Hlasatel oznámí osoby předávající stříbrné medaile, resp. diplom za 4. místo. 
6) Příslušné VIP osoby předají družstvu stříbrné medaile (diplom). V průběhu předávání 

medailí čte hlasatel jména jednotlivých oceňovaných hráčů a jména trenérů 
a funkcionářů. 

7) Hlasatel vyhlásí vítězné družstvo, které se celkově umístilo na 3. nebo 1. místě. 
8) Hlasatel oznámí osoby předávající zlaté (bronzové) medaile. 
9) Příslušné VIP osoby předají družstvu zlaté (bronzové) medaile. V průběhu předávání 

medailí čte hlasatel jména jednotlivých oceňovaných hráčů a jména trenérů 
a funkcionářů. 

10) Hlasatel oznámí osobu (předseda ČVS nebo jeho zástupce) předávající pohár za 1. místo. 
11) Předseda ČVS (nebo jeho zástupce) předá pohár za 1. místo kapitánovi družstva. 
12) Hlasatel pogratuluje vítězům a oznámí konec závěrečného ceremoniálu. 
 

 

Extraliga juniorů(ek), kadetů(ek) a Mistrovství ČR žactva 
 

Závěrečný ceremoniál řídí pověřený zástupce ČVS. Po skončení posledního zápasu 
a nezbytné úpravě plochy bude vyhlašování vítězů prováděno takto: 

1. Úvodní znělka (fanfára) upozorňující družstva, diváky a hosty na zahájení ceremoniálu. 
2. Moderátor akce vyzve všechny zúčastněné k nástupu podle předem daného plánu. 
3. Moderátor pronese: „Zahajuji vyhlašování vítězů (nazve správně mistrovskou soutěž 

a určí v jaké kategorii)“. 
4. Představení hostů - nejprve za ČVS, potom hosté pozvaní pořadatelem. 
5. Projevy vybraných hostů. 
6. Vlastní předávání - předává vždy jeden zástupce ČVS a jeden zástupce pořadatele. 

6.1. Pamětní diplom, medaile oběma rozhodčím rozhodujících finálový zápas. 
6.2. Vyhlášení nejlepších hráčů: 

- nejlépe bodující hráč, 
- nejlépe přihrávající hráč, 
- nejlépe útočící hráč, 
- nejlépe podávající hráč, 
- nejlépe blokující hráč (vše podle statistik), 
- nejlepší nahrávač a 
- osobnost turnaje (v kompetenci pořadatele). 

6.3. Vyhlášení nejlepších družstev v pořadí: bronz, stříbro, zlato (sady 16-ti medailí) 
6.4. Předání poháru pro vítěze a závěrečná znělka (fanfára ...). 

7. Poděkování a výzva ke společné fotografii a ukončení ceremoniálu. 
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Poznámky: 

a) Státní hymnu České republiky se doporučuje zahrát před zahájením finálového 
utkání, během ceremoniálu již ne. 

b) Závěrečného ceremoniálu se zúčastní první tři družstva a všichni hráči, kteří obdrží 
individuální cenu. Pořadatel je povinen jejich účast včas zajistit (hlavně oceněné 
hráče z týmů, které se neprobojují do semifinále). 
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PŘÍLOHA č. 18 
 

M A N U Á L 
pro použití aplikace eScoresheet 

 

1. Představení 
eScoresheet umožňuje dělat zápis volejbalového utkání elektronicky. 
eScoresheet byl vyvinut, aby pomáhal zapisovateli provádět jej přes všechny možné situace 
během utkání, aby se minimalizovala možnost chyb. 
eScoresheet byl vyvinut, aby garantoval kompletní kontrolu všech dat, jejich pravdivost 
a zajistil jejich zpracovatelnost dalšími programy. 
 
1.1 Minimální požadavky 

• Od Windows® XP všechny novější systémy 

• Doporučené rozlišení obrazovky 1366x768 (minimální 1200x600) 
 
1.2 Domácí stránka 

Prostřední menu: 
- Nové utkání (New match): vstup do nového utkání 
- Archív (Archive): otevření již uloženého utkání 
- Družstva (Teams): Toto tlačítko se zobrazí pouze pokud jsou do programu 

naimportovány sestavy družstev. Družstva nemohou být upravována, jsou jen pro 
čtení. 

- Nastavení (Options): dovoluje různá nastavení programu 
 
Spodní menu: 

- Návody (Handbook) 
- Čti mně soubor (Read me file) 
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- O programu (About button) 
- Licence (License permission) 

 

2. Nové utkání 
Pro vytvoření nového utkání zmáčkněte tlačítko [Nové utkání] (New Match). 
Po kliknutí se pro různé federace objeví výběr z těchto možností: 
- [Vytvořit utkání ručně] (Create a match manuály): vytvoří utkání ručně, bude 

to neoficiální utkání a nebude zasláno na federaci. 
- [Nahrát oficiální utkání] (Load an official match): nahraje oficiální utkání z databáze 

federace. 
- [Zkontrolovat oficiální utkání] (Check an official match): dovoluje zkontrolovat 

nastavení oficiálního utkání (rozhodčí, soupisky) a připojení k serveru federace. 
- [Nahrání testovacího utkání] (Load a test match): přístup k testovacímu utkání 

pro testování funkcí programu. 
 

Poznámky: budete požádání o zadání národní federace vztahující se k utkání a vložení 
uživatelského jména a hesla z federace při vytvoření, vyhledání a verifikaci oficiálních utkání. 
 

 
 
Poznámkové okno k zápasu bude přístupné hned po nahrání utkání. 
Možnost měnit informace o aktuálním utkání, Název soutěže, Sezóna, Kategorie atd… 
je povolena jen u některých federací. 
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Informace o utkání: 
pokud zadáte 
všechny potřebné 
informace, 
zmáčkněte tlačítko 
[OK] pro 
pokračování. Pokud 
kliknete na políčko 
[Poznámky] 
(Comments) tak se 
Vám otevře prázdné 
okno, kam můžete 
zapisovat poznámky. 
 
 
 
2.1 Kontrola utkání 
Některé federace mají extra funkci a umožňuje jim zkontrolovat utkání. Tento test 
zkontroluje informace o utkání a spojení se serverem. Zmáčkněte tlačítko [Nové utkání], pak 
zvolte kontrolu utkání a vložte uživatelské jméno a heslo. Po zvolení utkání se zobrazí 
následující okno: 
 
 
Zmáčkněte tlačítko [Soupiska] v levém 
dolním rohu obrazovky, zkontrolujte seznam 
hráčů a zmáčkněte [OK] pro potvrzení. 
Objeví se další okno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Začne problikávat okno Testovacího živého 
přenosu. Zmáčkněte ho a zobrazí se textové 
okno. 
 
Zmáčkněte [Spusť kontrolu] (Execute check) 
pro spuštění kontroly 
 
Zpráva potvrdí, zda bylo utkání úspěšně 
zkontrolováno. 
 



Rozpis mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2021/2022 Strana 108 
 

3. Okno průběhu utkání  
Pokud jsou zadány všechny potřebné informace v okně Informace o utkání, 
tak po zmáčknutí na OK se objeví okno utkání, kde se v první chvíli zobrazí vlevo domácí 
a vpravo hostující družstvo. Zmáčknutím na tlačítko [Změna stran] (Switch Side) můžete 
změnit jejich strany dle strany kde začínají. 
 

4. Živý přenos 
Okno Živý přenos vám umožňuje vidět, zda jste spojeni se serverem federace a zda odesíláte 
aktuální data o utkání nebo se případně můžete přes toto okno přihlásit. 

 
 
 
 

 

5. Přidělení bodu 
Bod můžete přidělit buď zmáčknutím 
tlačítka Přiděl bod nebo stiskem přiřazené 
klávesy. Tlačítkem zpět můžete odebrat 
poslední přidělený bod. 
Pokud ihned přidělíte další bod, zobrazí se 
následující obrazovka, která po vás bude 
chtít potvrdit že se má přidělit opravdu 
další bod. Toto kontroluje přidělení bodů 
v rozmezí kratším než 8 vteřin. 
 

6. Oddechový čas  
Oddechový čas můžete přidělit týmu stiskem na tlačítko oddechový čas nebo přiřazenou 
klávesou. Vedle tohoto tlačítka se zobrazuje počet již použitých oddechových časů v setu. 
 

7. Soupiska 
Při prvním vstupu do nového utkání vám program automaticky nabídne výběr soupisky. 

V případě, že chcete opětovně otevřít toto okno, klikněte na tlačítko [Soupiska] , které 
je umístěné v levém spodním rohu okna průběhu utkání. 
 

Ukáže se následující okno: 
 

Na stránce Soupiska můžete vybírat 
ze schválené soupisky družstva hráče 
na soupisku pro dané utkání. 
 

Můžete: 

• Přidat 

• Odebrat 

• Vložit nového hráče ze seznamu 
a zmáčknutím příslušného 
tlačítka, které je pod seznamem 
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Tlačítko pro nového hráče se používá pro vložení nového hráče, který není zařazen 
v databázi hráčů. 
Tlačítko Reset se používá v případě, že chcete hráče vyřadit ze seznamu a začít ho vkládat 
nanovo. 
Zvolte hráče ze seznamu vlevo a zmáčkněte tlačítko [Přidat] (Add) na jeho zařazení 
do soupisky. Až budete mít hráče ve sloupci vpravo, vložte jeho číslo v prvním zvýrazněném 
sloupci a specifikujte, zda je hráč kapitán, nebo libero. V případě, že jste vložili hráče 
použitím tlačítka [Nový hráč] (New player), můžete také změnit jeho jméno a příjmení. 
Pro realizační tým na lavičce zvolte funkci v rozbalovacím menu vlevo od příjmení osoby. 
Když zadáte všechny osoby pro obě družstva, zmáčkněte tlačítko [OK] pro potvrzení. 
Některé federace musejí potvrdit soupisku vložením přihlašovacího jména a hesla družstva. 
 

8. Podání a pozice družstev 
Primárně je nastaveno podání pro družstvo na levé straně hřiště. Pro změnu zmáčkněte 
tlačítka [Podání vlevo] (Serve to left) nebo [Podání vpravo] (Serve to right), aby bylo 
podávající družstvo správně označeno. Podání je definován bílým míčem, které je umístěno 
v políčku podávajícího družstva. Podání a pozice družstev se musejí označit před zahájením 
utkání a před případným pátým setem a kdo má v prvním nebo pátém setu podání. Dělá 
se to pomocí tlačítek [Podání vlevo], [Podání vpravo] a [Změna stran] (Switch sides). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Data Video soubor 
Pokud chcete ukládat soubor který může být použit v programu DataVideo, tak v nastavení 
povolte Ukládat DataVideo začátky rozeher. Soubor je potom k nalezení na adrese: 
(C:\Data Project\Scoresheet <FEDERATION>\Scout\) 
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10. Základní postavení 
Klikněte na tlačítko [Postavení] (Line up) v levém dolním rohu pro zadání základního 
postavení družstev na hřišti. 
 
Poznámka: po zmáčknutí tlačítka 
[Postavení] se vám otevře zpráva 
s upozorněním, že jste neumožnili 
zálohování v případě, že jste 
nezadali správné místo. Zmáčkněte 
[Ano] nebo [Ne] dle vašich 
požadavků. 
Objeví se druhé poznámkové okno 
s ujištěním, že jste správně zadali 
pozici družstev a označili 
podávající družstvo. 
 
Následně se objeví okno: 
 
Pro umístění hráčů můžete: 
- Umístit hráče ze seznamu a 

přetáhnout je myší do políčka, 
reprezentující jejich postavení 
na hřišti 

- Kliknout na políčko a napsat 
číslo hráče 

- 2 x kliknout na hráče pro jejich přidání v příslušném pořadí 
 
Pro opravu již zadaného postavení můžete: 
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- Kliknout na tlačítko [Reset] umístěném pod obrázkem hřiště a tím vymažete všech 
6 hráčů 

- Kliknout na číslo hráče v příslušném políčku a modifikovat jej použitím klávesnice 
(toto tlačítko se použije v případě, že nechcete změnit celou základní sestavu). 

 
Další možností na vložení hráče do základní sestavy je dvojklik na hráče v seznamu. 
Automaticky bude zařazen na pozici „1“. Tímto způsobem budou hráči zařazeni na hřiště 
podle pořadí postupu od „1“ do „6“. 
 
Můžete také odstranit hráče, který je již zaznamenán 
na hřišti. Udělejte dvojklik na hráče v seznamu; bude 
automaticky odstraněn z hřiště a budete mít možnost 
zadat jiného hráče. 
V případě, že je aktivní volba „Řešit kapitána ve hře?“ 
a kapitán není na hřišti, objeví se nové okno s výzvou 
na určení kapitána ve hře. Je to z důvodu, že kapitán 
musí být vždy na hřišti, protože je jedinou osobou, 
která mlže komunikovat s rozhodčím. 
Klikněte na tlačítko [OK] pro potvrzení volby. 
 
Pokud je aktivní možnost DataVideo tak se Vás program bude ptát i na pozici nahrávače 
prostřednictvím příslušného okna. 
 
Zmáčkněte [OK] pro pokračování. 
Základní sestava se zobrazí v okně průběhu utkání. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

11. Začátek setu 
Okno průběhu utkání zobrazuje jak hráče na hřišti v aktuální 
rotaci, tak hráče na lavičce. 
Po zmáčknutí tlačítka [Zahájit set] (Start set) se Vás program 
zeptá, zda chcete mít v zápise oficiální čas zahájení nebo reálný 
čas zahájení utkání (čas můžete upravit editací přes klávesnici). 
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Oficiální čas je ten, který byl vyplněn 
v informacích o utkání. Oficiální čas pro 
druhý set je proto čas trvání prvního 
setu + 3 minuty na přestávku (nebo 
podle předpisů). Reálný čas je čas, 
který ukazuje počítač. 
Na začátku setu musíte zvolit, který čas 
chcete použít; v případě, že je rozdíl 
větší než 5 minut mezi oficiálním 
a reálným časem, program 
automaticky zruší oficiální čas 
a umožní vložit pouze reálný čas. 
 
Po vybrání času jej potvrďte tlačítkem [Start] a v okně průběhu utkání se Vám zobrazí několik 
nových možností. 
 
Pokud máte připojené tablety nebo povolené DataVideo, tak se Vám zobrazí nové tlačítko 
Začátek rozehry (Start rally), kdy je vyžadováno na začátku každé rozehry hned po zapískání 
rozhodčího na podání toto tlačítko zmáčknout. 
 

12. Střídání  
Střídání můžete provést následujícími způsoby: 
- přes tlačítko střídání 
- přes nastavenou klávesu 
- kliknutím na hráče v seznamu 
- přetažením hráče z lavičky na hřiště. 
Poté se zobrazí následují okno: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Střídání se realizuje v průběhu utkání. 
Vyberte hráče, kterého chcete střídat (v levém sloupci) a střídajícího hráče (v pravém 
sloupci). Poté zmáčkněte tlačítko [Provést střídání] (Run the substitution). Vpravo dolu 
pro potvrzení střídání. 
Poté se objeví grafické znázornění střídání: 
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Pokud je potvrdíte, střídání se provede a počítadlo vedle tlačítka střídání se zvedne o jedna. 
 
V případě, že střídaný hráč byl kapitán a nový kapitán nebyl určen, objeví se nová zpráva: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klikněte na malé žluté okno pro označení kapitána na hřišti. 
 

 
 

13. Zranění 
V případě zranění použijte tlačítko [Zranění] (Injury) vlevo dole na obrazovce. Zde je nutno 
vybrat družstvo zraněného hráče a pak konkrétního zraněného hráče. 
 
Můžete zvolit některého z hráčů na hřišti, nebo libero. 
Potvrďte volbu zmáčknutím tlačítka [Potvrď zranění] (Confirm injury). Objeví se dotazovací 
okno pro opětovné potvrzení zranění. Zmáčkněte [Ano] (Yes) pro pokračování. 
- Zobrazí se okno střídání, kde si zvolíte hráče z lavičky, který vystřídá zraněného hráče. 

Potvrďte volbu tlačítkem [Provést střídání]. 
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V případě, že je zraněný 
hráč vystřídán řádným 
střídáním, není označen 
jako permanentně 
zraněný a může později 
znovu nastoupit do 
utkání. 

 
 
 
 
 
 

 
- V případě, že je hráče permanentně zraněný, zvolte hráče z lavičky a potvrďte zranění. 

- Pokud hráč nemůže být střídán řádným střídáním, bude označen jako permanentně 
zraněný. 

- V případě zranění Libera se 
objeví tyto možnosti, které 
umožňují nahradit zraněné 
libero: 

 

14. Zpět 
Tlačítko [Zpět] (Undo) zruší poslední provedenou akci. Program se vždy zeptá, zda opravdu 
chcete vzít poslední akci zpět. 
 

15. Libero 
Tlačítko [Libero do hřiště] (Libero in) se nachází na boční stranách obrazovky, pro každé 
družstvo jedno tlačítko. 
 
Po použití tohoto tlačítka se nabídnou hráči, které je možné vyměnit a případně i které libero 
jde do hry. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Libero je pak zobrazeno žlutě v příslušné pozici (viz obrázek); číslo hráče, kterého libero 
nahradilo, se zobrazí malým číslem ve stejném políčku. 
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Tlačítko [Libero ven] (Libero out) vrátí do hry hráče kterého Libero vyměnilo a Libero vrátí na 
lavičku. 
 
Tlačítko [Výměna liber] (Exchange libero) se zobrazí jen v případě, že má družstvo dvě libera 
a používá se při výměně liber mezi sebou. 
 
V okně možnosti je možné nastavit: 
- Návrh na vstup libera do hřiště 
- Upozornění na odchod libera z hřiště 
Okno pro vstup a odchod libera se zobrazí na straně příslušného družstva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Sankce 

Tlačítko [Sankce] (Sanction)  slouží k zadání sankcí během utkání. Otevře se následující 
okno: 
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Zvolte družstvo, které má být potrestáno. 
V tomto okně můžete zvolit: 

- Neoprávněná žádost (neoprávněná žádost je zaznačená u družstva) 
- Trest za zdržování (napomenutí je zaznačeno u družstva) 

 
V případě, že sankce je udělena určitému hráči, nebo členovi realizačního týmu, zvolte hráče 
a zmáčkněte příslušné tlačítko: penalizace, vyloučení nebo diskvalifikace. 
 
- Když zaznačíte [Napomenutí] (Warning), software zobrazí následující zprávu: 

„Hráč/Trenér/Manažer atd. byl potrestán Napomenutím“ 
- Když zaznačíte penalizaci, červená karta se objeví u jména příslušné osoby a soupeř 

dostane automaticky bod. 
- Když zaznačíte vyloučení / diskvalifikaci hráče na hřišti, automaticky budete dotázáni 

na výběr hráče z lavičky pro nahrazení potrestaného hráče. 
- Když zaznačíte vyloučení / diskvalifikaci hráče / člena realizačního týmu příslušný trest 

se zobrazí u jeho jména. 
 

17. Opakování rozehry 
Slouží [Opakování rozehry] (Replay) v případě, že se rozhodčí rozhodl opakovat poslední 
rozehru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18. Protest 
Tlačítko [Protest], které je pod jménem každého družstva, slouží v případě že si družstvo 
oficiálně vyžádá možnost protestu v průběhu utkání. Po zmáčknutí se objeví číslo setu 
a aktuální skóre v momentě vyžádání možnosti protestu. 
 

19. Konec setu 
Konec setu je určen přidělením posledního bodu, potřebného k vítězství jednoho z družstev. 
Na konci setu se objeví okno se sumarizací setu, kde se zobrazí celkové skóre pro každé 
družstvo, čas ukončení setu a doba trvání setu v minutách. Zmáčkněte [Potvrdit konec setu] 
(Confirm the end of the set) pro pokračování. 
 
Pokud potvrdíte skončení setu, tak se zobrazí odpočet přestávky mezi sety. Tento odpočet 
je možné kdykoliv přerušit zmáčknutím tlačítka [Stop]. 
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Po zmáčknutí tlačítka [Stop] nebo po uplynutí času budete dotázáni na vložení postavení 
a začátek setu po finalizaci požadovaných akcí. 
 

20. Další tlačítka 
V okně průběhu utkání můžete dále najít tyto tlačítka: 
 
20.1 Tisk 
Zde si můžete vybrat z různých tiskových sestav před, v průběhu i na konci utkání a zvolit, 
zda tisknout na tiskárnu, do PDF formátu nebo jen náhled. 

 
 
20.2 Nastavení 
Tlačítko nastavení má pod sebou další podmenu rozdělené do 3 sekcí, kde se dají nastavit 
různé funkce programu: 
 
20.2.1 Obecné 
- Povolit Live přenos: umožňuje povolit nebo zrušit Live přenos. 
- Vytvořit záložní soubor s příslušnou cestou na přenosné médium (např. USB). 
- Zabránit náhodnému opakovanému zmáčknutí stejného tlačítka: blokuje tlačítka 

na dobu 3 vteřin 
- Libero do hřiště automaticky: pokud družstvo ztratí servis, tak program automaticky 

nabídne místo hráče v zóně 1 pro vstup libera. 
- Potvrdit odchod libera: v případě, že libero se posune do přední zóny, program 

automaticky požádá o odchod libera 
- Nabídka postavení - pokud již bylo zadáno postavení v předchozím setu tak nabídne 

stejné postavení pro následující set 
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20.2.2 Národní pravidla 
Umožňuje zadat, jak dlouhá má být přestávka mezi 
druhým a třetím setem. 
 
 
 
 
 
U soutěží FIVB umožňuje zadat i počet a trvání 
technických i týmových oddechových časů. 
 
 
20.2.3 Zkratky 
Nastavení klávesových zkratek k jednotlivým tlačítkům - doporučuje se nastavit bod vlevo 
na šipku doleva, bod vpravo na šipku doprava, zahájení rozehry na šipku nahoru a bzučák 
LiteScore na F1. Ostatní nejsou tak častá, ale je možno si je také nastavit. Nastavení 
provedete po zmáčknutí tlačítka [Uprav] (Modify). 
 

 
 
20.2.4 Sdílení dat 

• Název počítače a IP adresa musí být vyplněny, aby ostatní programy mohly sdílet data. 

• Povoluje sdílet data s programem Share Data  

• Povoluje sdílet data s aplikací eScoresheet tablet. 
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20.2.5 LiteScore 
V této sekci je možné nastavit možnosti pro LiteScore. 
 

 
 
20.2.6 Nastavení tabletů 
Povolení použití tabletů v utkání jak pro rozhodčí, tak pro družstva. 
 

 
 
Povolení této možnosti umožňuje propojení dat v aplikaci eScoresheet tablet pro moduly 
lavička, Rozhodčí a Press. 
eScoresheet sdílí s tablety detailní informace o skóre, postavení, oddechových časech, 
střídáních a Challenge / přezkoumání. 



Rozpis mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2021/2022 Strana 120 
 

Modul lavička a s tím související nastavení je přístupné pouze Národním federacím 
s příslušnou smlouvou. 
 
20.2.7 Nastavení VIS (pouze pro FIVB) 
Umožňuje nahrát data z eScoresheet do databáze FIVB. 
 

 
 
Pro nahrání dat se musíte přihlásit uživatelským jménem a heslem, které přidělí FIVB. 
 
Pokud je to potřeba, je možné zvolit místní VIS instanci: 

 
 
V tomto případě je nutné specifikovat IP adresu a heslo. 
 
20.2.8 Boční panel (pouze pro FIVB)  
Umožňuje zobrazit boční panel na displeji s těmito možnostmi: 
- Sekundy po „Přidělení bodu“ 
- Sekundy po „Začátku rozehry“ 
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eScoresheet zobrazí nové tlačítko vpravo dolů na hlavní obrazovce: 
 

 
 
Jestli jsou aktivovány tabletové aplikace pro lavičku a rozhodčí, software zobrazí na bočním 
panelu: Žádosti o Střídání, Challenge / Přezkoumání, Oddechový čas. 

 

 
 
20.2.9 Flipboard  
Tato možnost povoluje připojit další monitor k počítači na kterém běží eScoresheet. 
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Uživatel může nastavit místo zobrazení druhého monitoru použitím tlačítka [Změna] 
(Change) v předchozí části. Je možné specifikovat sponzorský text, který se zobrazí pod 
skórem. 
Uživatel může ještě nastavit, jak se zobrazí družstva: podržet domácí družstvo na levé straně, 
nebo se družstva zobrazí dle postavení na hřišti (nebo obráceně) 
 
20.3 Historie 
Pod tlačítkem Historie je vidět co vše se v utkání kdy událo nebo na druhém listě jsou 
vyfiltrované zranění, karty, střídání atd. … 
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V tomto menu není možno cokoliv měnit, jen prohlížet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.4 Náhled setu 
Umožňuje náhled aktuální setu dle zápisu. 
 

 
 
20.5 Manuální změny 
Zde je možno ručně měnit dat z utkání. Zobrazí se následující okno: 
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Toto okno je rozděleno do několika sekcí: 
 
[Oddechové časy] (Time outs): Je potřebně opravit oddechové časy s příslušným skóre 
pro každé družstvo 
 
[Body] (Points): přidat nebo odebrat body 
 
[Střídání] (Substitutions): je možné manuálně změnit střídání. Po kliknutí na příslušné okno 
u střídání se zobrazí následující okno: 

 
 
 

 
Zde můžete přidat číslo hráče, který střídal a toho, kdo byl střídán a skóre kdy došlo 
ke střídání. 
 
V této sekci můžete: 

- Opravit postavení 
- Otočit postavení 
- Nastavit základní postavení 
- Změnit strany družstev 
- Označit podávající družstvo 

 
20.5.1 Další tlačítka 
Jsou zde další tlačítka, která umožňují upravovat sankce družstev a soupisky družstev. 
 
[Upravit trest] (Modify penalty): manuálně je možné opravit tresty v této tabulce: 
 

 
 
[Upravit soupisky družstev] (Modify team rosters): manuálně je možné opravit soupisky 
v této tabulce: 
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[Upravit challenge] (Modify challenge): manuálně je možné opravit žádost o Challenge / 
přezkoumání v této tabulce: 
 

 
 
[Přerušení utkání] (Interrupt match): vložení informace o přerušení utkání: 
 

 
 
[Informace o utkání] (Match information): v této části je možné opravit začátek utkání 
a trvání každého setu v minutách. 
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21. Challenge /přezkoumání 
Povoluje sledovat žádosti o Challenge / přezkoumání v utkání. Musíte zaškrtnout příslušnou 
možnost: 
 

 
 
Na obrazovce průběhu utkání se zobrazí tři nová tlačítka: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ve chvíli, kdy si družstvo zažádá o Challenge a je žádost akceptovaná, zobrazí se toto okno, 
kde se musí zadat důvod (1), kamera (2) a rozhodnutí (3): 
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První rozhodčí si také může požádat o Challenge. eScorer zmáčkne následující tlačítko  
 
21.1 Technické oddechové časy 
Když je vyžádán Chellenge, eScorer zmáčkne tlačítko [Konec oddechového času] (End of 
time-out) a klikne na tlačítko [Video verifikace] (Video verification). 
V případě, že požadavek potvrdil rozhodnutí rozhodčího, v oddechovém čase se bude 
pokračovat. 
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21.2 Konec setu 
Přidělením posledního bodu v setu se objeví maska [Konec setu]. V případě, že družstvo, 
které prohrálo set, bude žádat o video verifikaci, objeví se nové tlačítko: 
 

 
 
21.3 Poznámky ve Video Challenge 
Na konci každé video verifikace se automaticky generuje poznámka do poznámek v utkání: 
 

 
 

22. Poznámky 
Toto tlačítko vás přesměruje přímo do poznámkového okna. 
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V poznámkovém okně můžete zadávat či upravovat poznámky. Technické poznámky 
vytvořené při ručních změnách nejdou mazat ani modifikovat. 
 

23. Konec utkání 
Na konci utkání se zobrazí: 
 

 
 
Pokud potvrdíte konec posledního setu, objeví se okno pro podpisy: 
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Podle nastavení v rámci dané federace se zobrazí okno s různými volbami, kde se svým 
heslem potvrzuje konec utkání, je možné prohlédnout technické poznámky a případně přidat 
další poznámky. 
Technické poznámky jsou manuální změny v průběhu utkání a nelze je změnit. 
 
Zmáčknutím [OK] budete dotázáni na cestu pro uložení utkání. 
 

 
 
Toto okno ukazuje družstva a konečné skóre s datem soutěžním obdobím a jmény 
rozhodčích a umožňuje následující operace: 

• Nahrát utkání do databáze 

• Vytisknout zápis 
 
- Pro některé federace je povinné nahrát utkání na server po skončení utkání 
- Pokud utkání nebyl odsouhlaseno, nebo nahráno, objeví se výstražní zpráva v tomto 

okně: 
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24. Obnovení utkání 
Tato funkce je velice užitečná, pokud má počítač problémy a je potřeba pokračovat v zápase 
na jiném počítači. 
Povolením této funkce v Nastavení se po každé rozehře automaticky zálohuje celé utkání 
na USB paměť. 
Když potřebujete obnovit utkání připojte USB paměť do počítače a zmáčkněte tlačítko 
[Obnovit utkání] (Restore match) na hlavním okně. 
 
Objeví se následující okno, zmáčkněte [OBNOVIT] a program automaticky spustí utkání tam, 
kde skončilo na předchozím počítači. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

25. Zlatý set 
Po skončení utkání klikněte na tlačítko [Hrát zlatý set] (Play Golden set). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otevře se poznámkové okno s informací, že se bude hrát Zlatý set. 
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Touto volbou začne utkání 5. setem a musíte potvrdit Hráče a Základní sestavy. Obě družstva 
a informace o utkání se automaticky natáhnou z předchozího vybraného utkání. 
 

 
 
Na konci utkání se schválením a odesláním zlatého setu automaticky schválí a odešle i celé 
utkání. 
 

26. Tisk zápisu 
Toto tlačítko umožňuje vytisknout zápis. Objeví se následující okno: 
 

 
 
Zde je příklad zápisu, který vygeneruje program: 
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Odsouhlasení soupisky před utkáním: 
Toto tlačítko umožňuje vytisknout náhled zápisu: 
 

 
 
26.1 Formuláře CEV 
Toto okno umožňuje tisk formuláře CEV (platí pouze pro soutěže CEV). 
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27. LiteScore 
LiteScore je elektronický ukazatel stavu fungující ve spolupráci s eScoresheet. 

 
 
Po připojení se automaticky zprovozní lišta na pravé straně obrazovky s pěti tlačítky 
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Stisknutí tohoto tlačítka prověří připojené zařízení 
 
 
Stisknutí tohoto tlačítka obnoví údaje zobrazené na LiteScore. 
 
 
Stisknutí tohoto tlačítka rozezvučí klaksón. 
 
 
 
Stisknutí tohoto tlačítka vymění strany družstev na LiteScore. 
 
 
Stisknutí tohoto tlačítka spustí odpočet času 
 
 

Pokud použijete tlačítko  v programu nahoře vedle stavu, tak se na LiteScore rozbliká 
číslo hráče, který má podávat. 
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LiteScore zobrazuje oficiální stav, počet vyhraných setů, počet vyčerpaných oddechových 
časů a střídání 
 
V nastavení je možno nastavit některé vlastnosti LiteScore: 
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PŘÍLOHA č. 19 
 

M A N U Á L 
pro použití aplikace eScoresheet tablet 

 

Všechny tablety s aplikací eScoresheet tablet propojte přes Bluetooth nebo WI-FI (pro WI-FI 
je doporučeno používat jak router tak tablety, které jsou kompatibilní s tímto standardem: 
5GHz, Wi-Fi 802.11 a/n/ac) s e-scoringovým notebookem (a jsou schopny se propojit 
s kterýmkoliv rezervním notebookem bez jakéhokoliv zdržení). V případě že máte i rezervní 
WI-FI síť je možno do aplikace zadat i tuto síť pod PC2 na přihlašovací obrazovce. 2 tablety 
se systémem android patří oběma družstvům a 2 tablety se systémem android jsou určeny 
rozhodčím. Tablety rozhodčích jsou upevněny na kůlech s tím, že tablet 2. rozhodčího 
je možné lehce sundat v průběhu utkání. 
Toto spojení umožnuje každému družstvu žádat o oddechové časy a žádat o Challenge / 
přezkoumání. Navíc, systém umožňuje POTVRDIT hráče pro střídání. Následuje postup 
rychlého střídání. 
Aplikace eScoresheet tablet umožňuje 1. a 2. rozhodčímu kromě aktuálního skóre sledovat 
v reálném čase postavení družstev, střídání, oddechové časy a žádosti o Challenge / 
přezkoumání. 
 

ZÁKLADNÍ SESTAVA DRUŽSTVA 

1. Člen realizačního týmu musí zaslat základní sestavu družstva e-scorerovi přes spárovaný 
tablet 

2. Základní sestavy družstev musejí být viditelné v e-scoresheetu a tabletech rozhodčích 
minimálně 12 minut před utkáním. Tenhle obraz se současně zobrazí i na monitoru 
Delegáta utkání. 
 

          
 
3. Trenér zmáčkne tlačítko [Postavení] (Line up) a zadá základní sestavu družstva. 

4. Zadání potvrdí zmáčknutím tlačítka [Poslat] (Send). 
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Základní sestava družstva se zobrazí následovně: 

         
 
5. E-scorer pak následně akceptuje předložené základní sestavy družstva v hlavním okně. 

6. Po zkontrolování základní sestavy družstva 2. rozhodčím může startovací libero vstoupit 
do hřiště obvyklým způsobem. 

7. První libero, které vstoupí do hřiště je považováno za startovací libero. 

8. Kapitán na hřišti bude označen dle pokynů 2. rozhodčího. 

9. 2. rozhodčí použije svůj tablet pro kontrolu postavení družstva před utkáním. V případě, 
že jsou potřebné nějaké úpravy, způsobené chybou nebo žádostí, postupuje se podle 
platných pravidel volejbalu. 

10. 1. rozhodčí má možnost sledovat postavení družstva na svém tabletu připevněném 
na kůlu. 

 

ZÁKLADNÍ SESTAVA DRUŽSTVA 

V průběhu utkání jsou na tabletu zobrazeny 3 tlačítka označující [Střídání] (Subst), 
[Oddechový čas] (Time-out) a [Challenge] (Challenge). Každé z těchto tlačítek má indikátor 
splnění požadavků, který ukazuje počet vyčerpaných žádostí pro každou z těchto akcí. 
 

1. Po zapísknutí rozhodčího na povolení podání musí e-scorer kliknout na tlačítko [Začátek 
rozehry] (Start rally). 

2. Zmáčknutím tlačítka [Začátek rozehry] přestanou být aktivní tlačítka [Oddechový čas] 
a [Challenge] na tabletech družstev. Střídání je stále možné připravovat. 

3. I když se střídání můžou připravit i v průběhu rozehry, potvrdit je bude možné, až bude 
přidělen bod a ukončena rozehra. 

             



Rozpis mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2021/2022 Strana 139 
 

4. Po zaznamenání bodu se tlačítka [Začátek rozehry], [Oddechový čas] a [Challenge] 
stanu opět aktivními. 

              
 

STŘÍDÁNÍ 

1. Realizační tým zmáčkne tlačítko [Střídání] (Subst) na svém tabletu. 

2. Otevře se okno s aktuální postavením a hráči, kteří jsou dostupní pro střídání. 

3. Trenér požádá o střídání poklepáním na čísla hráčů odcházejících ze hřiště 
a přicházejících na hřiště. Tyto čísla jsou pak zvýrazněna. 

4. V tomto okně je možné zadat 2, 3 nebo i víc střídání ve stejném čase. Není možné zadat 
další střídání v případě, že je již jedno potvrzeno, nebo odloženo. 

5. V případě, že hráč již byl v probíhajícím setu střídán, automaticky se zvýrazní hráč, který 
jej střídal. 

6. Po zadání hráčů lze poslat žádost e-scorerovi (v průběhu rozehry), 
nebo odložit žádost. 

7. Čekající střídání se zobrazí na tlačítku [Střídání]. 

8. Družstvo může zrušit odložené žádosti 
zmáčknutím X na tlačítku [Střídání]. 

9. Po konci rozehry může trenér odeslat žádosti 
kliknutím na tlačítko [Poslat] (SEND). 

10. Při použití LiteScore se ozve klakson a zobrazí 
se čísla hráčů na displeji. 

11. E-scorer pouze akceptuje žádost o střídání, když hráč vstoupí 
do zóny střídání a začne proces rychlého střídání. 

12. E-scorer po vstupu hráčů do zóny střídání zmáčkne tlačítko 
[Akceptuj] (Accept). 

13. Střídající hráči musejí vstoupit do zóny střídání bez 
meškání a zvednout tabulku s číslem střídaného hráče.  

14. Oficiální žádostí o střídání je vstup střídajícího hráče 
do zóny střídání. 

15. Trenér, nebo kapitán ve hře nemusejí dávat signál 
rukou (Poznámka: V případě nuceného střídání 
z důvodu zranění může trenér, nebo kapitán ve hře 
dát znamení rukou 2. rozhodčímu, který pak povolí 
toto střídání). 
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16. Rychlé střídání se nesmí v žádném případě zdržovat. 

17. Střídající hráč přistoupí urychleně k postranní čáře u sítě v rámci zóny střídání, 
aby si vyměnil tabulku s hráčem na hřišti. Na tento proces dohlíží 2. rozhodčí, který 
zasáhne pouze v případě, že hráči zdržují, nebo trenér nezaslal žádost přes aplikaci 
v tabletu - proto vzniká zdržení - což je signalizováno e-scorerem přes klakson. 

18. Po vstupu hráče do zóny střídání s tabulkou s číslem a ozve se klakson, střídání musí být 
dokončeno. 

19. Když se ozve klakson a tým odvolá svou žádost o střídání, automaticky se jedná 
o zdržování a vůči tomuto družstvu musí být uplatněn trest za zdržování. 

20. V případě, že hráč vstoupí do zóny střídání, trenér nezašle žádost přes tablet a vznikne 
zdržení, střídání je automaticky zamítnuto a družstvo je potrestáno za zdržení. 

21. Ihned po vstupu střídajícího hráče do zóny střídání s příslušnou tabulkou s číslem e-
scorer: 
a. E-scorer zvedne obě paže na znamení, že je připraven k další rozehře (Poznámka: 

není potřeba, aby e-scorer zvednul jednu ruku na znamení začátku střídání - tuto 
funkci splní zvuk klaksonu). 

22. Použitím aplikace eScoresheet tablet trenér nemůže žádat o neoprávněné střídání 
(viz níže výjimečné střídání) i když střídání může být zamítnuto v případě, že na hřiště 
přichází, nebo z hřiště odchází nesprávný hráč, nebo dojde ke zdržování. 
a. E-scorer zmáčkne opět klakson a signalizuje neoprávněnost tohoto střídání máváním 

jedné ruky dopředu a dozadu. 
b. 2. rozhodčí zapíská, aby signalizoval neoprávněnost střídání prvnímu rozhodčímu, 

který udělí družstvu příslušnou sankci za zdržování. 
c. V tomto případě je střídání automaticky zamítnuto. 

23. V případě několikanásobného střídání družstva musí být všechny střídání provedeny 
současně. 

24. V případě, že o střídání žádají obě družstva, e-scorer označí družstvo, kterého střídání 
žádalo jako první.  

25. Ve všech případech má první rozhodčí oprávnění na povolení podání, když vidí, že e-
scorer zvednutím obou rukou dává signál PŘIPRAVEN k ukončení 
všech střídání a obě družstva jsou připravena hrát. 

26. Počet vyčerpaných střídání a čísla hráčů se zobrazí na indikátoru 
splněných požadavků. 

27. E-scorer musí oznámit 5. a 6. střídání družstva 2. rozhodčímu, který 
tuto informaci předá trenérovi družstva a 1. rozhodčímu dle pravidel 
volejbalu (24.2.7). 

28. Pro 5. střídání se zobrazí žluté ohraničení tlačítka [Střídání]. 

29. Po dosažení 6. střídání bude tlačítko [Střídání] deaktivováno. 

30. Jestli potřebuje trenér uskutečnit výjimečné střídání dle pravidel volejbalu, toto 
je možné uskutečnit zmáčknutím tlačítka [Výjimečné střídání]. 
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ODDECHOVÉ ČASY - ŽÁDOST DRUŽSTVA - 30 SEKUND 

1. V průběhu rozehry je tlačítko [Oddechový čas] stříbrné. 

2. Po zaslání žádosti přes tablet se ozve signál na jednotce LightScore a rozsvítí se červené 
světlo indikující žádost družstva. 

3. Z jednotky LightScore se ozve signál a rozsvítí se červené světlo indikující družstvo, které 
žádá oddechový čas. 

4. Jedna nebo dvě kontrolky na LightScore indikují počet vyčerpaných oddechových časů 
družstva. 

5. Stopky odpočítávající čas zobrazí čas zbývající do konce oddechového času. 

6. Druhý oddechový čas, nebo žádost soupeře bude autorizována v průběhu stejného 
časového období ve smyslu platných pravidel volejbalu. 

7. Jakákoliv dodatečná žádost musí být realizována prostřednictvím tabletu a potvrzena e-
scorerem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Jakmile je žádost akceptována na indikátoru splněných požadavků se zobrazí počet 

vyčerpaných žádostí. 

9. Po vyčerpání obou žádostí družstva bude tlačítko [Oddechový čas] 
deaktivováno. 
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CHALLENGE / PŘEZKOUMÁNÍ 

K žádosti budou použity platné Zásady pro Challenge systém. Na oznámení žádost se použije 
aplikace eScoresheet tablet ve spojení s jednotkou LiteScore. Před začátkem utkání e-scorer 
aktivuje možnost Challenge / přezkoumání v menu Možnosti e-scoresheetu. 
 
E-scoresheet má kromě indikace 
žádosti i funkci, která přesně 
definuje tyto žádosti o Challenge / 
přezkoumání. Tyto možnosti 
se zobrazí na každém tabletu.  
 
1. V průběhu rozehry má 

tlačítko [Challenge] stříbrnou 
barvu. 

2. Když trenér na svém tabletu 
požádá o Challenge, indikátor 
splněných požadavků změní 
barvu na stříbrnou značící, 
že žádost byla potvrzena. 

3. Otevře se druhé okno, kde musí trenér potvrdit přezkoumání příslušné situace. 

4. Žádost se zobrazí na e-scoresheetu, kde ji musí e-scorer (řízený příslušným rozhodčím) 
potvrdit, nebo zamítnout. 

5. Jestli bude na základě přezkoumání videa žádost zamítnuta, na trenérově tabletu 
indikátor splněných žádostí se zbarví na červeno. 

6. Po dosažení dvou zamítnutých přezkoumání (obě políčka indikátoru splněných žádostí 
se zbarví na červeno) bude tlačítko [Challenge]  na trenérově tabletu deaktivováno. 

7. Jestli je přezkoumání kladné, stříbrná barva indikátoru splněných žádostí se změní zpět 
na čirou. 
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PŘÍLOHA č. 20 
 

Z Á S A D Y   P R O   C H A L L E N G E   S Y S T É M 
(P Ř E Z K O U M Á N Í)   V E   V O L E J B A L E 

Informace pro trenéry a rozhodčí 
 

Mezinárodní volejbalová federace FIVB a od soutěžního období 2018/19 i ČVS se zavazuje 
k používání nové technologie, která pomůže rozhodčím v rozhodovacích procesech tak, 
aby hra byla vůči sportovcům zcela férová. V tomto smyslu: 
 
1. Týmy mohou požádat o přezkoumání situace, o které se domnívají, že je nerozpoznanou 

chybou, a tím pádem nebyla odpískána nebo signalizovaná rozhodčími nebo čárovými 
rozhodčími. 

 
2. Týmy mají právo požadovat Challenge / přezkoumání následujícím způsobem: 

(a) během hry pokaždé, když se domnívají, že došlo k chybě, která nebyla rozhodčími 
odpískána, nebo 

(b) pokud na konci výměny chtějí požádat o přezkoumání rozhodnutí rozhodčích, která 
se týkají poslední akce v rámci výměny. Týmům bude ponecháno právo na další 
přezkoumání, pokud se ukáže, že jejich požadavek byl oprávněný. Maximálně mají 
právo na dvě neúspěšné žádosti o Challenge v jednom setu. 

 
3. Challenge / přezkoumání se povolují pouze v jedné z následujících situací: 

a) Dobrý míč/Aut - u postranních a koncových čar 

b) Dotek bloku - hráč se dotkl míče (tj. blokař) 

c) Hráč se během hrání s míčem dotkne sítě mezi anténkami 

d) Dotek antének - hráč nebo míč se dotknou anténky 

e) Přešlap: 

a) kontakt podávajícího hráče s hracím hřištěm (včetně koncové čáry) nebo 
s postranní volnou zónou mimo zónu podání 

b) chybný kontakt hráče s útočnou čarou, která je ve vzdálenosti 3 m od střední 
čáry 

c) úplný přešlap střední čáry celým chodidlem nebo oběma chodidly hráče 

f) Dotek s podlahou - dotek míče s hrací plochou - „pancake“ - určení, zda se míč dotkl 
nebo nedotkl hrací plochy během rozehry: 

a) dotek s hrací plochou 

b) bez doteku s hrací plochou 
 
4. O přezkoumání lze požádat pouze prostřednictvím předem naprogramovaného ETT 

(elektronického tabletu týmu) ihned poté, co k domnělé chybě během hry dojde, a tím 
pádem první rozhodčí hru zastaví. Týmy mají jinak po skončení výměny osm sekund 
na zpochybnění rozhodující akce, která výměnu ukončila. Aby nedošlo k pochybnostem - 
po skončení výměny lze námitku proti domnělé chybě vznést, pouze pokud k ní došlo 
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během závěrečné akce, která výměnu ukončuje; po skončení výměny nelze vznášet 
námitky proti akci, ke které došlo ve výměně dříve. 

 
5. Nebude se tolerovat vznášení námitek proti chybám, proti nimž námitky vznášeny být 

nemohou (např. tým soupeře vznese námitku kvůli „čtyřem dotekům“). Nejprve budou 
takovéto námitky považovány za chybné Challenge / přezkoumání (ale Challenge / 
přezkoumání v případě doteku bloku možné bude). Následující opakované žádosti 
tohoto typu by mohly být klasifikovány jako zdržování a jako takové sankcionovány. 

 
6. Challenge má přednost přede všemi ostatními akcemi zápasu - např. time outem nebo 

požadavkem na střídání - protože tyto akce by mohly být ovlivněny výsledkem tohoto 
přezkoumání. 

 
7. Software bude zamezovat tomu, aby se o přezkoumání žádalo až po uplynutí 8 a více 

sekund od okamžiku, kdy byl bod zadán do e-scoringového systému, a to z toho důvodu, 
aby se zamezilo vznášení námitek dlouho po dokončení výměny (vyjma případu níže 
u bodu 13, kde je to nezbytné, aby se zamezilo neférové situaci). 

 
8. Žádost o přezkoumání se bude podávat dvěma po sobě jdoucími kroky. Nejprve bude 

třeba stisknout tlačítko Challenge na tabletu. Stiskem tlačítka dojde k žádosti 
o přezkoumání, spuštění zvukového znamení a zastavení hry. Automaticky se objeví 
nový soubor tlačítek tak, aby tým mohl zadat konkrétní volbu. Tým musí uvést, proti jaké 
domnělé chybě vznáší námitku. Zadávání domnělé chyby nesmí týmu zabrat více než 
8 sekund. Tento postup ve dvou krocích má trenérům pomoci s volbou správného 
tlačítka, když domnělou chybu zadávají. V případě zdržení může rozhodčí udělit 
napomenutí za zdržování. 

 
9. Pokud tým vznáší námitku, první rozhodčí ihned potvrdí Challenge video rozhodčímu 

zabývajícímu se přezkoumáním, že se proti domnělé chybě vznáší námitka. Vyhodnocení 
snímků musí proběhnout co nejrychleji, ale přesnost úsudku je důležitější než rychlost. 
Challenge video rozhodčí zabývající se přehodnoceními poté ihned informuje 
o vyhodnocení kroků, proti kterým byla námitka vznášena, prostřednictvím 
komunikačního zařízení (sluchátko s mikrofonem) prvního rozhodčího. Okamžitě 
po promítnutí obrázku se situací na plátno v aréně oznámí první rozhodčí závěrečné 
rozhodnutí a sdělí, který tým získal bod, a který tak bude mít následující podání. 

 
10. Poté, co byl výsledek přezkoumání zaznamenán, zápas pokračuje se skóre, které bylo 

v případě potřeb upraveno. 
 
11. Důsledky úspěšných/neúspěšných přezkoumání: 

a. Druhé neúspěšné přezkoumání v jednom setu pro tým znamená, že už nemůže 
v daném setu o další přezkoumání požádat. 

b. Trenérovi to oznámí druhý rozhodčí (ukáže to v ETT) a oznámeno to bude i divákům 
prostřednictvím hlasatele. 

c. Tam, kde to při zápase technologie tabletů umožňuje, bude počet zbývajících 
přezkoumání každého týmu součástí informací na výsledkové tabuli. 
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12. Na závěr jakékoli výměny má první rozhodčí právo požadovat přezkoumání, pokud se 
ve svém závěrečném rozhodnutí cítí nejistý/-á. První rozhodčí zapíská, zasignalizuje 
Challenge a oběma rukama ukáže, že o přehodnocení osobně žádá. Tento krok okamžitě 
spouští proces přezkumu. Právo prvního rozhodčího požádat o  přezkoumání je další 
cestou pro zajištění toho, že závěrečné rozhodnutí o přidělení bodů týmům bude 
spravedlivé, bude odpovídat výkonům sportovců a nebude ovlivněno lidskou chybou. 

 
13. Je důležité zdůraznit, že první chyba vypozorovaná ve sledu snímků při přezkumu, i když 

námitka nebude vznášena proti tomuto konkrétnímu kroku, bude převládat nad 
jakoukoli následující chybou a bude základem pro konečné rozhodnutí hlavního 
rozhodčího a určí férové a správné přidělování bodů ve zpochybňované výměně. 

 
14. Pokud bude tým vznášet námitku proti závěrečnému kroku ve výměně, kterou by vyhrál 

tak jako tak, bude přehodnocení automaticky zamítnuto (jako zbytečné). 
 
15. Tým může vznést námitku pouze jednou při tom samém přerušení, tj. nemůže vznést 

námitku podruhé během stejného přerušení. Naopak oba týmy mohou vznést námitku 
během stejného přerušení. 

 
16. Pokud tým během jednoho přerušení vznáší námitku proti krokům, které se staly během 

krátkého časového intervalu - během stejné fáze - tj. tým A vznáší námitku proti útoku 
z útočné čáry, ale tým B vznáší námitku kvůli doteku sítě při bloku z týmu A, což je 
součástí stejné fáze - celý úsek této akce bude přezkoumán a první vypozorovaná chyba, 
pokud nějaká bude odhalena, bude převažovat. 

I když tým přijde o přehodnocení kvůli tomu, že chyba, na níž poukazuje, nebude první 
vypozorovanou chybou v sekvenci hry, ale důkazy potvrdí, že k chybě skutečně došlo, 
zůstane týmu počet přehodnocení nezměněn. Úspěšné přehodnocení neznamená 
automaticky, že tento tým výměnu vyhraje. 

 
17. Všichni hráči musí zůstat na hřišti po dobu hodnocení videozáznamu. Náhradníci / 

střídající hráči / libera nebo osazenstvo na lavičkách nesmějí vstoupit na hřiště, protože 
výsledek přehodnocení může mít vliv na možnost výměny libera nebo střídání. 

 
18. Jako obecná zásada platí, že pokud se domnělá chyba na videozáznamu nepotvrdí, 

má se za to, že k ní nedošlo. 
 
19. V případě, že tablet týmu (ETT) přestane fungovat, mohou trenér týmu nebo jeho 

asistent pomocí manuálního signálu adresovat ústní žádost přímo rozhodčím. 
 
20. V případě, že dojde k obecnému výpadku systému přehodnocení, bude o tom druhý 

rozhodčí informovat týmy. Zápas bude řízen normálně rozhodčími podle pravidel hry 
(bez žádostí o přehodnocení). Jakmile bude systém přehodnocení opět fungovat, týmy 
o tom budou informovány a od tohoto okamžiku budou žádosti o přehodnocení opět 
povoleny. 

 
21. Jakmile je výsledek elektronického přezkoumání oznámen první rozhodčím, je konečný 

a nelze se proti němu odvolat. 
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22. Pokud tým stiskne tlačítko přehodnocení na tabletu během výměny, ale poté v menu 

během časového limitu (8 sekund) nevybere další kroky, přehodnocení automaticky 
propadá, tým prohraje danou výměnu a soupeři získají bod. 

 
23. Pokud tým na konci výměny stiskne tlačítko přehodnocení, ale buď v menu neprovede 

včas nebo vůbec volbu dalších kroků během časového limitu (8 sekund), ztratí jednu 
žádost o Challenge. 
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PŘÍLOHA č. 21 

 

P O Ř Á D K O V É   P O K U T Y   S T K   Č V S 
 
 

Pořádkové pokuty 
za nejčastější porušení ustanovení SŘV a Rozpisu (max. výše jsou uvedeny v příloze č. 2 k SŘV) 

      

 EX-M,Z 1-M,Z 2-M,Z EX-J,K ostatní 

nehlášení výsledku utkání  1) 1.000,- Kč 500,- Kč 500,- Kč 300,- Kč 200,- Kč 

neodeslání zápisu o utkání 2) 700,- Kč 500,- Kč 500,- Kč 300,- Kč 200,- Kč 

start bez průkazu člena ČVS 3) 500,- Kč 400,- Kč 300,- Kč 200,- Kč 100,- Kč 

nepředložení soupisky družstva 500,- Kč 300,- Kč 200,- Kč 100,- Kč 100,- Kč 

nezajištění podavačů 500,- Kč 400,- Kč x 200,- Kč x 

nezajištění rychloutěračů 500,- Kč 400,- Kč x 200,- Kč x 

      
1) rozumí se za chybějící nebo neúplné nahlášení výsledku utkání 
2) rozumí se za neodeslání ve stanoveném termínu či odeslání na chybnou adresu, příp. nevložení fotokopie 
do VIS nebo vložení fotokopie v neodpovídající kvalitě 
3) rozumí se za každého(ou) hráče(ku), uvedeného(ou) v sestavě družstva, který(á) nastoupil(a) do utkání 
nebo za přítomného funkcionáře - v případě startu pěti a více hráčů (vč. funkcionářů) bude výše pořádkové 
pokuty odpovídat pětinásobku dané sazby 
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PŘÍLOHA č. 22 
 

E T I C K Ý   K O D E X 
trenéra ČVS 

 

Úvod 

1. Etické uvědomění je nutnou součástí odborné praxe trenéra Českého volejbalového 
svazu (dále jen „trenér“ a „ČVS“). Schopnost a oddanost etickému jednání je základním 
aspektem kvality práce se sportovci (dále jen „hráč“). 

2. Etika se neomezuje jen na dodržování psaných pravidel. Obsah pojmu etika zahrnuje 
rovněž správné postoje mezi hráči, trenéry, realizačními týmy, rozhodčími, funkcionáři, 
diváky a novináři. 

3. Etikou rozumíme také duchovní orientaci, která je základem pro chování každého 
člověka, trenéra nevyjímaje. 

4. Etické jednání vychází mj. ze schopnosti vcítit se do pozice druhého a podle toho také 
jednat. 

 
Článek 1 

Obecné etické zásady 

1. Trenér respektuje jedinečnost každého hráče bez ohledu na jeho původ, etnickou 
příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, 
ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení. 

2. Trenér respektuje právo každého hráče na seberealizaci v takové míře, aby současně 
nedocházelo k omezení stejného práva u druhých hráčů při realizaci společného cíle. 

3. Trenér pomáhá hráčům a družstvu svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi 
při jejich sportovním i osobnostním rozvoji v jednotě s pravidly fair play. 

4. Trenér musí při vykonávání trenérské činnosti dávat přednost své profesionální 
odpovědnosti před soukromými zájmy. 

5. Trenér vykonává každodenní činnost na nejvyšší možné odborné úrovni. 

6. Profesní etika trenéra je neslučitelná s šířením urážek, pomluv nebo nepodložených 
obvinění hráčů, svých kolegů, orgánů ČVS, oddílů i kohokoli jiného. 

7. Trenér se musí chovat tak, aby svým jednáním nediskreditoval ani nepoškodil prestiž 
trenérské činnosti. 

8. Trenér je svým chováním příkladem pro hráče svého družstva. 

9. S vykonáváním činnosti trenéra je neslučitelné korupční jednání či podvodné jednání 
jiného druhu. 

10. Trenér s platnou trenérskou smlouvou s oddílem, ČVS, sportovním centrem nesmí 
být současně smluvním agentem hráče či spolupracovníkem agentury zastupující hráče. 
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Článek 2 
Pravidla etického chování trenéra ve vztahu k hráči 

1. Trenér vede hráče k odpovědnosti za sebe samé. 

2. Trenér jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva hráčů svého družstva. 

3. Trenér pomáhá rozvíjet potenciál hráčů podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

4. Trenér dbá vedle důrazu na výkon a výsledek rovněž o zdraví hráčů. 
 

Článek 3 
Pravidla etického chování trenéra ke svému oddílu 

1. Trenér odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazků k jeho oddílu. 

2. Trenér se ve své každodenní činnosti snaží ovlivňovat pracovní postupy a jejich praktické 
uplatňování ve prospěch společného cíle s vedením oddílu. 

 
Článek 4 

Pravidla etického chování trenéra ke svým kolegům 

1. Trenér respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti svých kolegů, i v případě, 
že se s nimi neztotožňuje. 

2. Trenér respektuje znalosti, zkušenosti a výsledky svých kolegů a ostatních odborných 
pracovníků, vykonává a prohlubuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu trenérské 
odbornosti. 

3. Kritické připomínky k názorům či činnosti svých kolegů vyjadřuje v takových situacích 
a takovým způsobem, aby neposkytl třetím osobám možnost posuzovat činnost svých 
kolegů v nesprávných souvislostech. 

4. Trenér se vyhýbá kritice svých kolegů v médiích. 
 

Článek 5 
Pravidla etického chování trenéra ve vztahu ke své činnosti a odbornosti 

1. Trenér dbá o udržení a zvyšování prestiže své činnosti. 

2. Trenér se snaží o udržení, resp. zvýšení vlastní odborné úrovně celoživotním 
vzděláváním, využíváním znalostí a dovedností svých kolegů a jiných odborníků 
či praktiků, případně uplatňování nových přístupů a metod. 

3. Trenér spolupracuje na vzdělávání trenérů, své znalosti a dovednosti dává ve prospěch 
celé trenérské obce. 

 
Článek 6 

Pravidla etického chování trenéra ve vztahu k rozhodčím 

1. Trenér respektuje rozhodčí jako neoddělitelnou součást sportovní činnosti a vede 
tak i své hráče a spolupracovníky. 

2. Trenér nenechá bez povšimnutí výkony rozhodčích, u nichž může prokázat jejich 
účelovost a důkazy otevřeně předloží oprávněným orgánům ČVS. 
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Článek 7 
Pravidla etického chování trenéra ve vztahu k soupeři 

1. Trenér dává veškeré své znalosti, dovednosti, kreativitu a invenci ve prospěch cíle 
s vědomím plného respektu vůči soupeřům a v mezích vytýčených pravidly volejbalu. 

2. Trenér uznává soupeře jako entitu, kterou se snaží překonat či porazit pouze způsoby 
vytýčenými pravidly volejbalu. 

3. Trenér má ke svým soupeřům respekt také mimo sportovní činnost. 
 
 
Etický kodex trenéra ČVS je přílohou č. 9 k prováděcímu předpisu ke směrnici č. 08/2011 - 
změna 07/2016 Školení trenérů v ČVS. 
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PŘÍLOHA č. 23 
 

K A M P A Ň   N A   U D Ě L E N Í 
Ceny 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 1. 7. kalendářního roku do 31. 3. roku následujícího. O ocenění rozhodne 
Výbor ČVS na základě doporučení pracovní komise zřízené Výborem ČVS ad hoc. Vyhlášení 
oceněných proběhne u příležitosti vyhlášení výsledků ankety „O nejlepšího volejbalistu …“. 
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PŘÍLOHA č. 24 
 

Z Á S A D Y 
rozpisů baráží a kvalifikací 

do mistrovských soutěží ČVS 2022/2023 
 
Všeobecná ustanovení: 

1. Pořadatel 
1-M  - sestupující družstva na 13. a 14. místě 
1-Z   - sestupující družstvo na 12. místě 
2-M,Z  - čtyři nejlépe umístěná sestupující družstva 
EX-JRI - sestupující družstva na 14. a 15. místě 
EX-JKY  - sestupující družstvo na 11. místě 
EX-KKY  - sestupující družstvo na 14. místě 
2-JKY,KKY  - tři nejlépe umístěná sestupující družstva 
EX-KTI  - sestupující družstva na 17. - 20. místě 

 
2. Datum - hrací termíny 

1-M - 04 - 23 24 
1-Z - 04 - 09 10 
2-M,Z - 04 - 23 24 
EX-JRI  - 05 - 07 08 
EX-JKY  - 05 - 14 15 
2-JKY  - 04 - 22 23 24 
EX-KTI  - 04 - 09 10 
EX-KKY  - 05 - 07 08 
2-KKY  - 04 - 22 23 24 

 
3. Účastníci (přeborník kraje = družstvo z krajského přeboru nahlášené příslušným KVS) 

1-M - sestupující družstva z 1-M a postupující družstva ze skupin 2-M (celkem 
6 družstev) 

1-Z - sestupující družstvo z 1-Z a postupující družstva ze skupin 2-Z (celkem 
5 družstev) 

2-M,Z - sestupující družstva z 2-M,Z a přeborníci krajů (celkem 20 družstev) 
EX-JRI - 4 sestupující družstva z EX-JRI a postupující družstva ze skupin 1-JRI 

(celkem 8 družstev) 
EX-JKY - 2 sestupující družstva z EX-JKY a 2 postupující družstva z 1-JKY (celkem 

4 družstva) 
2-JKY - 6 sestupujících družstev z 1-JKY a přeborníci krajů (celkem 20 družstev) 
EX-KTI - 8 sestupujících družstev z EX-KTI a přeborníci krajů (celkem 22 družstev) 
EX-KKY - 3 sestupující družstva z EX-KKY a 2 postupující družstva z 1-KKY (celkem 

5 družstev) 
2-KKY - 6 sestupujících družstev z 1-KKY a přeborníci krajů (celkem 20 družstev) 
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4. Úhrada nákladů 

a) ČVS uhradí pořadatelům jednorázových turnajů odměnu dle uzavřené příkazní 
smlouvy na základě vystavené faktury podle pokynu ekonomického úseku ČVS. 

b) Družstva startují na náklady svých oddílů a uhradí ČVS vklad do soutěže. 
c) Pořadatel uhradí sboru rozhodčích odměny za řízení utkání a cestovní náhrady. 

 
5. Přihlášky - ubytování 

Účastníci kvalifikace zašlou přihlášku nejpozději 14 dnů před konáním kvalifikace. 
Pořadatelé jednorázových turnajů zabezpečí ubytování na základě objednávky družstva, 
pro sbor rozhodčích bez předchozí objednávky. 

 
Technická ustanovení: 

6. Předpis 
Hraje se podle platných sportovně-technických předpisů - čl. 3 SŘV. 

Ve všech soutěžích platí ustanovení Pravidel volejbalu o startu dvou liber a o složení 
družstva 14 hráčů(-ek) + 5 funkcionářů. V případě, že družstvo má 13 nebo 14 hráčů(-ek), 
musí mít 2 libera. V případě 12-ti hráčů(-ek), mohou mít až 2 libera. V zápisech, kde jsou 
kolonky jen pro 12 hráčů, se libera zapisují jen do speciálních kolonek na libera !!! 

V žádné soutěži se neuplatňují technické oddechové časy !!! 

V zápise o utkání mládeže mohou být uvedeni(y) pouze 3 „H“ hráči, resp. 2 „H“ hráčky. 
Porušení tohoto ustanovení se při startu hráčů(-ek) v utkání postihuje hracími důsledky 
(čl. 27 odst. 1b) SŘV) dle čl. 27 odst. 4j) SŘV. 

Hraje se míči podle Rozpisu soutěží 2021/22 s typem míčů povolenými pro vyšší soutěž. 
Míče pro rozcvičení a utkání zajistí pořadatel. 

1-M,Z, EX-JRI,JKY 
 - hraje se s použitím tří míčů s podavači, podavače míčů zajistí pořadatel 

Ostatní soutěže 
 - hraje se jedním míčem bez podavačů 

 
7. Startují hráči(ky) narození(é) 

1,2-M,Z   - bez omezení 
EX,1-JRI,JKY, 2-JKY - 1. 1. 2001 a mladší 
EX-KTI,KKY, 1,2-KKY - 1. 1. 2004 a mladší 

 
8. Podmínky účasti a náležitosti 

- hráči a funkcionáři startují na platné průkazy členů ČVS 
- družstva předkládají soupisku 2021/22 s tím, že za družstva přeborníků krajů mohou 

startovat pouze hráči, kteří byli doplněni na soupisku do 31. 1. 2022 
Všechna družstva musí mít svoji soupisku v příslušné základní soutěži uvedenou ve VISu. 

Start „H“ hráčů/ek: 

- je povolen jen za předpokladu, že hráč(ka) za hostující družstvo startoval(a) (viz čl. 5, 
bod 1. SŘV) v soutěžním období 2021/22 a v dané základní soutěži nejméně v 50 % 
utkání, 
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- pokud mateřské družstvo hráče/ky i družstvo, ve kterém hráč/ka hostuje, startují 
v kvalifikaci a hráč/ka je na soupisce mateřského družstva, pak platí ustanovení čl. 10, 
odst. 1.1.b SŘV, tj. hráč/ka nemůže nastoupit za družstvo, ve kterém hostuje. 

Start „S“ hráčů/ek jednoho oddílu - startují-li obě družstva v kvalifikaci, mohou „S“ 
hráči/ky startovat pouze za jedno družstvo. Start za druhé družstvo se považuje 
za neoprávněný s hracími a disciplinárními důsledky. 

 
9. Hrací systém 

1-M - jednorázové turnaje - 2 skupiny po 3 družstvech 
1-Z - jednorázový turnaj 
2-M,Z - jednorázové turnaje - 4 skupiny po 5 družstvech 
EX-JRI - jednorázové turnaje - 2 skupiny po 4 družstvech 
EX-JKY,KKY - jednorázový turnaj 
EX-KTI - jednorázové turnaje - 4 skupiny po 5(6) družstvech 
2-JKY,KKY - jednorázové turnaje - 3 skupiny po 6(7) družstvech 

Poznámka: 
V případě, že se do kvalifikace nepřihlásí plný počet družstev, je STK ČVS oprávněna změnit 
nebo upravit její hrací systém !!! 
 
10. Řízení jednorázových turnajů 

Soutěž (kvalifikaci/baráž) řídí STK ČVS. 
 
11. Námitky 

Jejich podání se řídí podle Pravidel volejbalu a čl. 29 a 32 SŘV a zasílají se doporučeně 
na adresu STK ČVS. 

 
12. Zápisy o utkání 

Pořizují se na předepsaném mezinárodním tiskopisu (česká verze) podle čl. 21 SŘV. 
Pořadatel je povinen vložit nejbližší pracovní den po utkání fotokopie zápisů 
v odpovídající kvalitě přímo do systému VIS (modul Soutěže) a zaslat je nejbližší pracovní 
den po utkání doporučeně na adresu vedoucího soutěže. 

 
13. Postupy 

1-M,Z  - vítěz každé skupiny 
1-Z   - družstvo na 1. místě 
2-M,Z  - družstva na 1. místě z každé sk. a 2 nejlepší družstva na 2. místech 
EX-JRI  - vítěz každé skupiny 
EX-JKY,KKY - družstva na 1. a 2. místě 
2-JKY,KKY  - družstva na 1. a 2. místě z každé skupiny 
EX-KTI  - vítěz každé skupiny 

 
14. Sestupy 

Ostatní družstva do příslušné nižší soutěže. 
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PŘÍLOHA č. 25 
 

Z Á S A D Y 
Mistrovství České republiky žáků a žákyň 2022 

 
Všeobecná ustanovení: 
 

1. Pořadatel 
1. část - družstva na 5. - 8. místě z ČP 
2. část - na základě výběrového řízení 
Pokud pořadatel nebude schopen příslušnou skupinu pořádat, má za povinnost 
zabezpečit pořadatelství pomocí jiného účastníka příslušné části Mistrovství ČR, případně 
prostřednictvím svého krajského volejbalového svazu. Tato změna musí být nahlášena 
STK ČVS do tří dnů po skončení Českého poháru žáků a žákyň. 

 

2. Datum - hrací termíny 
Žáci 1. část  15. - 16. 04. 2022 

 2. část  29. 04. - 01. 05. 2022 

Žákyně 1. část  30. 04. - 01. 05. 2022 
 2. část  20. - 22. 05. 2022 

 
3. Účastníci 

1. část - družstva z 1. a 2. míst krajských přeborů krajů a družstva na 5. - 8. místě ČP 
  - celkem 32 družstev 
2. část - družstva na 1. - 3. místech ve skupinách 1. části a družstva na 1. - 4. místě ČP 
  - celkem 16 družstev 
Je-li postupující družstvo z ČP žáků a žákyň současně postupujícím z krajského přeboru, 
postoupí do M-ČR za příslušný kraj další nejlépe umístěné družstvo v pořadí příslušného 
krajského přeboru.  

 

4. Přihlášky 
3 týdny před konáním 1. části 

 

5. Ubytování 
1. část 
Zajistí pořadatel družstvům pro maximální počet 12+2 osoby na základě jejich 
objednávky, pro sbor rozhodčích bez předchozí objednávky. 

2. část 
Viz 1. část, navíc ubytování pro technického delegáta STK ČVS, hlavního rozhodčího 
a zástupce Výboru ČVS bez předchozí objednávky. 

 

6. Úhrada nákladů 
a) ČVS 

1. část 
- uhradí pořadatelům odměnu dle uzavřené příkazní smlouvy na základě vystavené 

faktury podle pokynu ekonomického úseku ČVS 
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2. část 
- uhradí pořadatelům na základě faktury vystavené podle pokynu ekonomického 

úseku ČVS a dle uzavřené příkazní smlouvy odměnu max. ve výši 80.000,- Kč 
za uspořádání a za zajištění technického zabezpečení turnaje dle odst. b) 

b) Pořadatel: 
1. část 
- uhradí na své náklady technické zabezpečení turnaje 
- uhradí sboru rozhodčích odměny za řízení utkání a cestovní náhrady 
2. část 
- zajistí na své náklady ubytování (2 noci) pro technického delegáta a sbor 

rozhodčích a technické zabezpečení turnaje 
- uhradí technickému delegátovi a sboru rozhodčích odměny za řízení utkání/výkon 

funkce a cestovní náhrady 

c) Družstva: 
- v obou částech startují družstva na náklady svých oddílů 

 
 
Technická ustanovení: 
 
7. Předpis 

Hraje se podle platných sportovně-technických předpisů - čl. 3 SŘV. 

Hraje se jedním míčem (GALA BV5591S) bez podavačů, míče pro utkání poskytne 
pořadatel. 

V zápise o utkání mohou být uvedeni(y) pouze 3 „H“ hráči, resp. 2 „H“ hráčky. Porušení 
tohoto ustanovení se při startu hráčů(-ek) v utkání postihuje hracími důsledky (čl. 27 
odst. 1b) SŘV) dle čl. 27 odst. 4j) SŘV. 

Výjimky z pravidel: 
- výška sítě: žáci 230 cm, žákyně 220 cm, 
- čísla na dresech v rozsahu 1 - 99. 

 
8. Startují 

Žáci, žákyně - hráči(ky) narození(é) 1. 1. 2007 a mladší 
 
9. Podmínky účasti a náležitosti 

- hráči(-ky) a funkcionáři startují na platné průkazy členů ČVS 
- družstva předkládají soupisku 2021/2022 s tím, že startovat mohou pouze hráči(-ky), 

kteří(-ré) byli(y) doplněni(y) na soupisku do 31. 1. 2022 

Protože VIS neumožní sestavení a vytištění soupisky dvakrát v jednom soutěžním období, 
mohou oddíly předložit soupisky z VISu i více družstev (např. A a B). Toto se týká pouze 
oddílů, které mají v M-ČR jen jedno družstvo. Pro oddíly, kterým v M-ČR startují dvě 
družstva platí, že předkládají soupisku z VISu z KP a je platná pro obě části M-ČR. 
Družstva postupující z ČP předkládají soupisku z ČP při splnění všech uvedených 
podmínek startu hráčů a hráček. 
Start „H“ hráčů(-ek) - pokud mateřské družstvo hráče(-ky) i družstvo, ve kterém hráč(-ka) 
hostuje, startují/startovaly v MČR a hráč(-ka) je na soupisce mateřského družstva, 
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pak platí ustanovení čl. 10, odst. 1.1.b SŘV, tj. hráč(-ka) nemůže nastoupit za družstvo, 
ve kterém hostuje. 

 
10. Hodnocení a hrací systém 

Hrací systém: 
1. část - čtyři skupiny po 8 družstvech, každý s každým 
2. část - 1. kolo - ve čtyřech skupinách (A, B, C, D) po 4 družstvech každý s každým 
 - 2. kolo - (1-3) - ve dvou skupinách (E, F) po 6 družstvech každý s každým 
 (4) - v jedné skupině (G) o 4 družstvech každý s každým 
 - 3. kolo - (1-12) - play-off na jedno utkání o konečné umístění 
 (1-4) - 1E - 2F, 2E - 1F 
 (1-2, 3-4) - V(1E - 2F) - V(2E - 1F), P(1E - 2F) - P(2E - 1F) 
 (5-8) - 3E - 4F, 4E - 3F 
 (5-6, 7-8) - V(3E - 4F) - V(4E - 3F), P(3E - 4F) - P(4E - 3F) 
 (9-12) - 5E - 6F, 6E - 5F 
 (9-10, 11-12) - V(5E - 6F) - V(6E - 5F), P(5E - 6F) - P(6E - 5F) 
Hodnocení: 
Hraje se na dva vítězné sety, dále dle SŘV čl. 28. Za jeden kontumační výsledek bude 
družstvo ze soutěže vyloučeno. 
Ve 2. části 2. kolo (1-3) se družstvům započítávají výsledky utkání ze skupin v 1. kole. 

 
11. Vedoucí činovníci 

1. část - soutěž řídí STK ČVS. 
2. část - soutěž řídí podle čl. 26 SŘV Soutěžní komise ve složení technický delegát - 
předseda komise, hlavní rozhodčí a zástupce pořadatele. 

 
12. Rozhodčí 

Ve 2. části deleguje rozhodčí na jednotlivá utkání hlavní rozhodčí. 
Utkání řídí jeden rozhodčí, semifinále, finále a utkání o 3. místo řídí dva rozhodčí. 
Kvalifikované zapisovatele zabezpečí pořadatel. 

 
13. Námitky 

Jejich podání se řídí podle Pravidel volejbalu a čl. 29 a 32 SŘV, v 1. části se zasílají 
doporučeně na adresu STK ČVS a ve 2. části se předávají předsedovi soutěžní komise - 
technickému delegátovi. 

 
14. Zápisy 

Pořizují se na předepsaném mezinárodním tiskopisu (česká verze) podle čl. 21 SŘV. 
Pořadatel je povinen vložit nejbližší pracovní den po utkání fotokopie zápisů 
v odpovídající kvalitě přímo do systému VIS (modul Soutěže) a zaslat je nejbližší pracovní 
den po turnaji doporučeně na adresu vedoucího soutěže. Pro 1. část lze použít 
tzv. „zkrácený“ zápis o utkání (A4). 

 
15. Postupy 

1. část - družstva na 1. - 3. místech ve skupinách postupují do 2. části 
2. část - 1. kolo - družstva na 1. - 3. místech ve skupinách postupují do 2. kola (1-12) 
 - družstva na 4. místech ve skupinách postupují do 2. kola (13-16) 
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- 2. kolo - družstva na 1. - 2. místech ve skupinách (1-12) postupují do finále 
 o 1. - 4. místo, vítězové o 1. - 2. místo, poražení o 3. - 4. místo 
 - družstva na 3. - 4. místech ve skupinách (1-12) postupují do finále 
 o 5. - 8. místo, vítězové o 5. - 6. místo, poražení o 7. - 8. místo 
 - družstva na 5. - 6. místech ve skupinách (1-12) postupují do finále 
 o 9. - 12. místo, vítězové o 9. - 10. místo, poražení o 11. - 12. místo 

 
16. Tituly a ceny 

2. část 
Družstvo, které se umístí na 1. místě, získává titul „Mistr ČR v kategorii žáků/žákyň 
pro rok 2022“ a diplom. Členové vítězného družstva obdrží medaile. Družstva v pořadí 
na 2. - 3. místě obdrží diplomy a členové těchto družstev medaile. Ostatní družstva 
obdrží diplomy. 
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PŘÍLOHA č. 26 
 

K A T E G O R I Z A C E 
sportovních hal 

 

Označení 
kategorie 

Soutěže 
Délka 
(m) 

Šířka 
(m) 

Výška 
(m) 

Osvětlení 
(lux) 

Divácká 
kapacita 

M Mezinárodní ≥ 33 ≥ 21 ≥ 7 ≥ 800 ≥ 700 

CVS-1 EX-M, EX-Z ≥ 33 ≥ 21 ≥ 7 ≥ 500 ≥ 500 

CVS-2 

1-M, 1-Z, 
EX-JRI, EX-
JKY, EX-KTI, 

EX-KKY 

≥ 26 ≥ 17 ≥ 7 ≥ 500 ≥ 200 

CVS-3 
2-M, 2-Z, 1-
JRI, 1-JKY, 1-

KKY 
≥ 24 ≥ 15 ≥ 7 ≥ 500 ≥ 100 

CVS-4 KP, OP ≥ 20 ≥ 11 ≥ 6 ≥ 500 ≥ 0 

 
Popis jednotlivých kategorií a vysvětlení: 
 
Kategorie M 
Kategorie M je daná mezinárodními předpisy Evropské volejbalové konfederace. Představuje 
minimální podmínky pro účast v Pohárových soutěžích CEV (Pohár č. 3 - Vyzývací pohár CEV). 
 
Kategorie ČVS - 1 
Kategorie ČVS - 1 představuje požadavky pro soutěže Extraligy mužů a Extraligy žen. 
Zobrazuje podmínky stanovené marketingovým předpisem (příloha Rozpisu soutěží ČVS) 
a je v souladu s požadavkem na účast v nejnižší pohárové soutěži CEV (s výjimkou osvětlení 
a divácké kapacity). Cílem je zachování mezinárodního rozměru hrací plochy o rozměru 
31 x 19 m bez jakýchkoliv překážek + 1 m rezerva jako koridor kolem hřiště. Lze zde stanovit 
tolerance, a to následovně: 

Délka - 31 m 
Šířka - 19 m 
Výška - bez tolerance 
Osvětlení - bez tolerance 
Divácká kapacita - 300 diváků 

Při zachování rozměrů v rámci této tolerance je možné udělit sportovní hale trvalou výjimku 
pro odehrání utkání Extraligy mužů a Extraligy žen. 

Při rozměrech menších, než je stanovená tolerance, může být sportovní hale udělená časově 
omezená výjimka, na základě žádosti zřizovatele. 
 
 
 
 



Rozpis mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2021/2022 Strana 160 
 

Kategorie ČVS - 2 
Kategorie ČVS - 2 představuje požadavky pro soutěže 1. liga mužů, 1. liga žen, Extraliga 
juniorů, Extraliga juniorek, Extraliga kadetů, Extraliga kadetek. Cílem je zachování hrací 
plochy o rozměru 24 x 15 m bez jakýchkoliv překážek + 1 m rezerva jako koridor kolem 
hřiště. Lze zde stanovit tolerance, a to následovně: 

Délka - 24 m 
Šířka - 15 m 
Výška - bez tolerance 
Osvětlení - bez tolerance 
Divácká kapacita - 100 diváků 

Při zachování rozměrů v rámci této tolerance je možné udělit sportovní hale trvalou výjimku 
pro odehrání utkání 1. liga mužů, 1. liga žen, Extraliga juniorů, Extraliga juniorek, Extraliga 
kadetů, Extraliga kadetek. 

Při rozměrech menších, než je stanovená tolerance, může být hale udělená časově omezená 
výjimka (max. 3 soutěžní období - 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), která ale už nebude 
prodloužena. 
 
Kategorie ČVS - 3 
Kategorie ČVS - 3 představuje požadavky pro soutěže 2. liga mužů, 2. liga žen, 1. liga juniorů, 
1. liga juniorek, 1. liga kadetů (v případě vytvoření v budoucnosti), 1. liga kadetek. Cílem 
je zachování hrací plochy o rozměru 24 x 15 m bez jakýchkoliv překážek. Lze zde stanovit 
tolerance, a to následovně: 

Délka - 22 m 
Šířka - 13 m 
Výška - 6 m 
Osvětlení - bez tolerance 
Divácká kapacita - 50 diváků 

Při zachování rozměrů v rámci této tolerance je možné udělit sportovní hale trvalou výjimku 
pro odehrání utkání 2. liga mužů, 2. liga žen, 1. liga juniorů, 1. liga juniorek, 1. liga kadetů 
(v případě vytvoření v budoucnosti), 1. liga kadetek. 

Při rozměrech menších, než je stanovená tolerance, může být hale udělená časově omezená 
výjimka (max. 3 soutěžní období - 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), která ale už nebude 
prodloužena. 
 
Kategorie ČVS - 4 
Kategorie ČVS - 4 představuje požadavky pro všechny soutěže na úrovni KVS a OVS. 
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PŘÍLOHA č. 27 
 

P R A V I D L A 
proti šíření nemoci COVID-19 

 
Článek 1 

Základní ustanovení 

1. Tato příloha stanoví podmínky, za kterých se uskutečňuje a hodnotí soutěžní období 
v případě realizace opatření proti šíření nemoci covid-19, případně jiné podobné nemoci 
či skutečnosti obdobným způsobem ovlivňující možnost odehrání soutěžních či jiných 
volejbalových utkání. 

2. Podmínky zde stanovené se použijí přiměřeně i na takové situace, které zde nejsou 
výslovně upraveny. 

3. Tato pravidla neupravují postavení diváků, které se řídí právními předpisy, rozhodnutími 
a obdobnými opatřeními orgánů státní správy a příslušných hygienických pracovišť 
vydanými v souvislosti s šířením nemoci covid-19. 

 

Článek 2 
Povinnosti členů ČVS 

1. Členové ČVS jsou povinni řídit se právními předpisy, rozhodnutími a obdobnými 
opatřeními orgánů státní správy vydanými v souvislosti s šířením nemoci covid-19. 

2. Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.9.2021 (Č. j.: MZDR 14601/2021-
25/MIN/KAN) se akcí mohou účastnit osoby (hráči, trenéři, členové realizačních týmů, 
rozhodčí), kteří nevykazují klinické známky onemocnění covid-19 a mají: 

a) dokončené očkování a od aplikace poslední vakcíny uplynulo nejméně 14 dnů, 

b) negativní PCR test ne starší jak 7 dnů, 

c) negativní antigen test ne starší jak 7 dnů (sportovcům povoleno), 

d) potvrzení o prodělané nemoci covid-19 v posledních 180 dnech, 

e) osoba na místě (popř. před odjezdem k utkání nebo na turnaj) podstoupí rychlý 
antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený 
pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné 
platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) 
za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 
24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek 
potvrzením poskytovatele zdravotních služeb. 

Družstvo (trenér(-ka) nebo vedoucí družstva, popř. kapitán(-ka) u starších 18-ti let) 
zodpovídá za to, že všichni jeho členové uvedeni v zápise o utkání splňují podmínky 
uvedené v bodě 2. tohoto článku, což stvrzuje svým podpisem na formuláři „Protokol 
o bezinfekčnosti družstva“ s kontaktními údaji dle daného nařízení. 

Jednotlivé osoby (rozhodčí, zapisovatelé, …) vykáží bezinfekčnost na čestném 
prohlášením na přiloženém formuláři a potvrdí svým podpisem (u hráčů mladších 18 let 
podpisem zákonného zástupce). Formuláře předloží vedoucí družstev pořadatelům akcí 
bez vyzvání při vstupu do haly. 
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Vlastní potvrzení o očkování, testech nebo prodělané nemoci budou mít jednotlivci 
k případné kontrole ze strany kontrolních orgánů na dodržování opatření proti 
onemocnění covid-19 (policie, hygiena, ...). 

Před utkáním provede covid pořadatel záznam do zápisu o utkání, že všechny osoby 
na něm uvedené splňují aktuálně platné podmínky pro účast na sportovním utkání. 

3. Osoby, které mají klinické příznaky nemoci covid-19 nebo nepředloží požadované 
formuláře, nebudou do sportovního areálu vpuštěny. 

4. Volejbalové oddíly jsou povinny zajistit, aby jejich hráči, funkcionáři, ale i ostatní osoby 
zúčastněné na volejbalovém utkání, neporušili povinnosti stanovené v odstavci 2 a 3 
tohoto článku. 

5. Volejbalové oddíly jsou povinny oznámit bezodkladně STK ČVS: 

a) výskyt nemoci covid-19 u hráče nebo další osoby podílející se v jakémkoli postavení 
na volejbalových utkáních; 

b) nařízení karantény hráči nebo další osobě podílející se v jakémkoli postavení 
na volejbalových utkáních. 

6. STK ČVS je povinna bezodkladně informovat o oznámení podle odstavce 5 tohoto článku 
generálního sekretáře ČVS. 

 
Článek 3 

Protokol o bezinfekčnosti a čestné prohlášení 

1. Protokol o bezinfekčnosti družstva a čestné prohlášení podle čl. 2 odst. 2 těchto pravidel 
musí být písemně vyhotoveny na formulářích, které tvoří součást této přílohy Rozpisu 
mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2021/2022, a odevzdávají 
se odpovědnému pracovníkovi pořadatele - covid pořadatel. 

2. Volejbalový oddíl je povinen uchovat tyto podepsané formuláře po dobu min. 30 dnů 
po konání utkání, a na žádost je předložit STK ČVS nebo generálnímu sekretáři ČVS. 

 
Článek 4 

Odložení a nesehrání utkání 

1. Případné odložení utkání z důvodu opatření proti šíření nemoci covid-19 se řídí 
ustanoveními platného Soutěžního řádu volejbalu. 

2. Nesehrání odloženého utkání z důvodu opatření proti šíření nemoci covid-19 bude 
vyřešeno stanovením výsledku 0:3 (0:75) bez odečtu bodu. Zaviní-li nesehrání obě 
družstva, výsledek 0:3 (0:75) bez odečtu bodu bude započten oběma družstvům. 

 
Článek 5 

Hodnocení pořadí v soutěži po ukončení soutěžního období 

1. Hodnocení pořadí v soutěži po skončení soutěžního období je dáno článkem 12 Rozpisu 
mistrovských soutěží dospělých a mládeže ČVS 2021/2022. 

 
Článek 6 

Ukončení soutěžního období, postupy a sestupy 

1. Ukončit soutěžní období v jakékoli soutěži před odehráním všech plánovaných utkání 
je oprávněn pouze Výbor ČVS. 
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2. Ustanovení článku 19 (Tituly a ceny) a ustanovení o Postupech a sestupech Rozpisu 
mistrovských soutěží dospělých a mládeže ČVS 2021/2022 se použije jen tehdy, pokud 
se v soutěži do ukončení soutěžního období odehraje minimálně polovina soutěže 
v souladu s článkem 12 v části C) Rozpisu mistrovských soutěží dospělých a mládeže ČVS 
2021/2022: 

• Extraliga muži:  11. kolo 1. části 

• Extraliga ženy:  18. kolo 1. části 

• 1. liga muži:  7. kolo 2. části 

• 1. liga ženy:  8. kolo 2. část (1-8), 6. kolo (2. části) 

• 2. liga muži:  14. kolo 

• 2. liga ženy:  14. kolo 

• Extraliga junioři: 2. část 

• Extraliga juniorky: 3. turnaj 2. části 

• 1. liga junioři:  14. kolo 

• 1. liga juniorky: 4. kolo 2. části 

• Extraliga kadeti: 3. turnaj 2. části 

• Extraliga kadetky: 3. turnaj 2. části 

• 1. liga kadetky: 4. kolo 2. části 

3. V případě, že některé z družstev odehraje méně než 50 % utkání rozehrané části soutěže 
dle odstavce 2 tohoto článku, nezískává právo postoupit do vyšší soutěže, i kdyby 
se podle určení pořadí umístilo na místě spojeném s právem postupu. 

4. Výbor ČVS je oprávněn na návrh STK ČVS v důsledku odlišného počtu odehraných utkání 
v přímo navazujících soutěžích stanovit i jiné pravidlo pro aplikaci udělení titulů a cen 
podle odstavce 1 tohoto článku a postupů a sestupů podle odstavců 2 a 3 tohoto článku. 

5. V případě nedohrání soutěže (při jejím předčasném ukončení) bude pořadí stanoveno 
takto: 

• u skupiny dle % zisku bodů, popř. výher atd., 

• u turnajových soutěží dle aktuálního pořadí a daných zvyklostí, 

• u play-off dle posledního kompletně odehraného kola a daných zvyklostí. 
 

Článek 7 
Změna Rozpisu mistrovských soutěží dospělých a mládeže ČVS 2021/2022 

1. Výbor ČVS je oprávněn v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 změnit 
Rozpis mistrovských soutěží dospělých a mládeže ČVS 2021/2022 v průběhu soutěžního 
období. 

 
Článek 8 

Bezpečnostní opatření 

1. Počet diváků v halách se řídí dle opatření příslušných státních orgánů České republiky 
a omezení v nich obsažených. 

2. Ve všech vnitřních prostorech platí povinnost mít zakrytá ústa i nos respirátorem či jiným 
ochranným prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 % (třída 
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FFP2 / KN 95). Výjimku z této povinnosti mají hráči(-ky), trenéři(-ky) a rozhodčí v době 
utkání. 

3. Organizační opatření v halách doporučená pro utkání řízená STK ČVS: 

• Dodržování minimálních rozestupů 2 m vždy, když je to možné; 

• Dezinfekce prostor ve sportovní hale dle pokynů příslušných orgánů hygieny; 

• Rozmístění nádob na dezinfekci ve sportovní hale; 

• Omezení počtu přítomných osob na hrací ploše na nejnutnější minimum; 

• Minimalizace kontaktů všech členů družstev (výměna stran se provede tak, že všichni 
členové družstva mění své strany společně s hráči, tj. obchází síť na opačných 
stranách); 

• Družstva a rozhodčí si nebudou podávat ruce před ani po utkání. 
 

Článek 9 
Porušení povinnosti 

1. Úmyslné porušení povinnosti podle čl. 2 odst. 2 a 3 této přílohy, nebo porušení, 
byť z nedbalosti, povinnosti podle čl. 2 odst. 4 této přílohy ve vztahu k osobě uvedené 
v zápisu o utkání se považuje za neoprávněný start hráče nebo neoprávněnou účast 
funkcionáře (již uvedení do zápisu o utkání) ve smyslu ustanovení platného Soutěžní řádu 
volejbalu a bude postiženo v souladu s článkem 27 platného Soutěžního řádu volejbalu. 

2. Porušení jiné povinnosti stanovené těmito pravidly se považuje za porušení ustanovení 
Soutěžního řádu volejbalu, bude trestáno pořádkovou pokutou a případně podnětem STK 
ČVS na Disciplinární komisi ČVS. 
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PROTOKOL O BEZINFEKČNOSTI DRUŽSTVA  
 
Kontaktní údaje družstva klubu - oddílu: …......................................…......................... 

 

Soutěž: …...................... Místo konání: …................. Datum konání: …................. 
 

Seznam členů družstva   
 

p.č. příjmení a jméno      číslo telefonu 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.  …......................................................................................................................................... 
 

2. …......................................................................................................................................... 
 

3. …......................................................................................................................................... 
 

4. …......................................................................................................................................... 
 

5. …......................................................................................................................................... 
 

6. …......................................................................................................................................... 
 

7. …......................................................................................................................................... 
 

8. …......................................................................................................................................... 
 

9. …......................................................................................................................................... 
 

10. …......................................................................................................................................... 
 

11. …......................................................................................................................................... 
 

12. …......................................................................................................................................... 
 

13. …......................................................................................................................................... 
 

14. …......................................................................................................................................... 
 

15. …......................................................................................................................................... 
 

16. …......................................................................................................................................... 
 

17. …......................................................................................................................................... 
 

18. …......................................................................................................................................... 
 

19. …......................................................................................................................................... 
 

Kapitánka - kapitán / trenérka - trenér / vedoucí družstva (nehodící se škrtněte) stvrzuje, 
že všichni výše uvedení splňují podmínky stanovené mimořádným nařízením Ministerstva 
zdravotnictví pro účast na sportovním utkání. 
Příjmení a jméno_____________________________  Podpis_________________ 

Pořadatel ponechá tento doklad uložený v evidenci klubu - oddílu pro případnou potřebu 
KHS příslušného kraje po dobu 30-ti dnů ode dne konání utkání - turnaje. 
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Poznámka: 

Za splnění níže uvedených podmínek zodpovídá: 

- u dětí a mládeže do věku 18-ti let trenérka / trenér /vedoucí družstva; 

- u starších 18-ti let kapitánka / kapitán / trenérka / trenér / vedoucí družstva. 

Hráčky / hráči ani funkcionáři nesplňující požadované podmínky nesmí být nominováni na utkání 
či turnaj ! 
 
 

Účast na sportovním utkání - turnaji se řídí Mimořádným nařízení Ministerstva 
zdravotnictví ČR č.j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN platné od 30. září 2021 

 
Podstatný výpis z nařízení: 
bod I/13. 
d) v případě sportovní přípravy profesionálních sportovců, sportovní přípravy amatérských 

sportovců organizované sportovními svazy a sportovního utkání v rámci profesionální sportovní 
soutěže nebo sportovní soutěže organizované sportovními svazy nařizuje osobě organizující 
sportovní přípravu nebo sportovní utkání vést vždy evidenci osob účastnících se sportovní 
přípravy nebo sportovního utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů 
ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní 
údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne, 
v němž probíhala sportovní příprava nebo sportovní utkání; jde-li o nepravidelné aktivity nebo 
pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (např. utkání), zakazuje se účast sportovců, 
rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 
anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na sportovní přípravě nebo sportovním utkání 
více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16 s tím, 
že negativní výsledek antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 pouze 
pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní; 

 
bod I/16. (stručná verze): 
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 

s negativním výsledkem, nebo 
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu 

viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, (viz výše - 
platnost prodloužena na 7 dní), nebo 

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží, že uplynulo nejméně 14 dní 
od dokončeného očkovacího schématu, nebo 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle 
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého 
antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu 
na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 

e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru 
SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; 
obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) 
za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami 
a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele 
zdravotních služeb. 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 
Název akce: ……………………………………………… 
 
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………. 
Telefonní kontakt: …………………………………… 
 
Já ……………………………………………………. prohlašuji, že jsem: 
 
a) absolvoval(a) nejdéle před 7 dny PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 

výsledkem, nebo 

b) absolvoval(a) nejdéle před 7 dny antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
s negativním výsledkem, nebo 

c) byl(a) očkován(a) proti onemocnění covid-19 a že uplynulo: 

i. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu 

údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo 

ii. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu posle SPC nejméně 
14 dní, 

d) prodělal(a) laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního POC 
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost 
viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 

e) na místě (před odjezdem na utkání nebo turnaj) podstoupil rychlý antigenní test (RAT) 

na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou 

osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, 

že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím 

online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní 

výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb. 

 

Výše uvedené se nevztahuje na děti do 6 let. 
U mladších 18-ti let je nutný podpis zákonného zástupce ! 
 
 
Datum ………………………… Podpis osoby nebo zákonného zástupce: ……………………………………. 

 


