
1. Řízení soutěže  

 Tuto soutěž vyhlašuje a řídícím orgánem je předsednictvo Karlovarského volejbalového 

svazu , Gorkého 250, 356 01 Sokolov 

     http://kv.cvf.cz  

     e-mail: javurek@cvf.cz  

2. Kategorie  

    Soutěž se vyhlašuje pro následující kategorie: žlutý minivolejbal dvojic, oranžový 

minivolejbal dvojic, červený minivolejbal dvojic, zelený minivolejbal trojic, modrý 

minivolejbal trojic dívek a modrý minivolejbal trojic chlapců   

    Žlutý minivolejbal 1.7.2006    1.-2.třída  

    Oranžový minivolejbal 1.7.2005    2.-3.třída  

    Červený minivolejbal 1.7.2004    3.-4.třída  

    Zelený minivolejbal 1.7.2003    4.-5.třída  

    Modrý minivolejbal 1.7.2002    5.-6.třída  

3. Hrací termíny a začátky utkání  

    Bude uspořádáno celkem 7 Karlovarských lig BMV v tělocvičnách a halách. Březnové kolo 

bude krajským finále, z kterého postoupí z každé barvy ( žlutá- oranžová- červená- zelená- 

modrá ) prvních 7 družstev z výsledkové listiny do oblastního kola.  

4. Organizace víkendových turnajů  

    Sobota: žlutý, červený  

    Neděle: oranžový- zelený 

Modrý minivolejbal se bude hrát v jiných termínech, které budou upřesněny v září po 

vytvoření termínového kalendáře KVS. 

 Začátky všech turnajů jsou v 9 hodin  

5. Termíny barevného minivolejbalu  

    1. turnaj: 27.-28.září 2014 Chodov 

    2. turnaj: 18.-19.října 2014  

    3. turnaj: 16.-17.listopad 2014  
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    4. turnaj: 13.-14.prosinec 2014 Chodov  

    5. turnaj: 16.-17.ledna 2015   

    6. turnaj: 19.-20.února 2015  

    Krajské finále 28.-29.3.2015 Chodov, místa jsou pouze orientační- je třeba dohodnout se 

s kluby, prosím o vaše návrhy či žádosti o pořadatelství. 

6. Pořadatel   

    Pořadatel musí mít k dispozici nejméně 3 minivolejbalová hřiště na 1 kategorii, která budou 

splňovat požadavky tohoto rozpisu.  

7. Místa turnajů  

    Turnaje budou organizovány v Sokolově, v Chodově, v Karlových Varech, případně 

v dalších městech, která budou schopna turnaj uspořádat.  

8. Předpis  

    Hraje se podle pravidel tzv.,,Barevného minivolejbalu" vyhlášených Českým volejbalovým 

svazem. Výjimky z pravidel povoluje výhradně koordinátor barevného minivolejbalu.  

9. Náležitosti  

    a) hráči hrají na registrační průkaz, případně na registrační lístek, začátečníci nemusí 

splňovat tuto podmínku 

    b) družstva, soupisky  

    Trenér předá pořadateli při prezentaci na turnaji, soupisku hráčů. Na soupisce je uveden 

název oddílu, jméno a příjmení trenéra, jméno a příjmení jednotlivých hráčů a celé datum 

narození.  

10. Systém soutěže 

      Bude se hrát turnajovým způsobem. Podle počtu účastníků bude zvolen herní systém v 

každém kole. Pořadatel obdrží počty jednotlivých družstev nejpozději v pátek před zahájením 

turnaje do 16:00. Rozdělení do skupin bude provedeno pořadatelem a schváleno 

koordinátorem BMV. 

     Jednotlivá utkání se hrají 7-11 minut dle rozhodnutí pořadatele. Doporučuje se, aby se na 

všech hřištích utkání i sety začínaly a končily jednotně na zvukové znamení ( např. na 

písknutí)  

     Výběr vhodného herního systému závisí na počtu přihlášených družstev a počtu 

minivolejbalových hřišť, které má pořadatel k dispozici, a je zcela v jeho kompetenci. Je 

pouze třeba dodržet, aby: 



     a) turnaj netrval déle než 6 hodin 

     b) každé družstvo sehrálo alespoň 5 utkání  

     Turnaj by měl být dohrán tak, aby bylo možno určit přesně pořadí ve všech kategoriích. 

12. Hodnocení výsledků  

      Každá Karlovarská liga minivolejbalu se hraje jako jednotlivá soutěž.  

      Systém hodnocení jednotlivých utkání ve skupinách je následující: výhra 3 body, remíza 2 

body, prohra 1 bod, kontumace 0 bodů. O pořadí ve skupinách rozhoduje nejprve vyšší počet 

bodů, dále lepší poměr míčů a nakonec vzájemný zápas. Po shodě všech kritérií rozhodne los 

kapitánů.  

13. Účast v  krajském kvalifikačním turnaji  

      V kvalifikačním turnaji má nárok na zastoupení každý přihlášený oddíl. Celkový počet 

družstev v kvalifikačním turnaji může být omezen na základě možnosti pořadatele ( počet 

hřišť... ) Maximální počty z jednotlivých oddílů budou pak stanoveny na základě účasti všech 

těchto družstev a jejich výsledků v Karlovarské lize minivolejbalu.  

14. Rozhodčí  

      Pořadatel zajistí rozhodčí dle vlastního uvážení. Podmínkou je znalost pravidel barvy, u 

které rozhoduje.  

 

 

                                                                                   Štěpán Javůrek  

                                                                                   Koordinátor BMV  

 


