
 PROPOZICE 
soutěže ČVS 

 

0. Mistrovství České republiky superseniorek 2014 
 

A. Základní ustanovení 
  

1. Vyhlašovatel soutěže: 

Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2, PS40, 160 00 Praha 6 , tel: 257 215 269, 

e-mail: cvf@cvf.cz, web - www.cvf.cz¨ (dále jen ČVS),  

  

2. Organizátor soutěže: Komise společenského významu  ČVS (dále jen KSV) 

 

Garant soutěže: Ing. Dagmar Bártová, členka KSV 
Kromě jiného garant soutěže zodpovídá, že do 24 hodin po skončení turnaje pořadatel odešle krátkou 

zprávu o průběhu turnaje s výsledky sehraných utkání a s konečným pořadím družstev (případně i foto 

atp.) na adresu: press@cvf.cz nebo krpec@cvf.cz 

Pořadatelé soutěže: 

V I. kole : Volejbalový oddíl /klub/ pověřený Krajským volejbalovým svazem 

                  /KVS/ 

V II. kole: Volejbalový oddíl /klub/ pověřený Komisí společenského významu 

                    /KSV/ ČVS. 
 

Výběr pořadatelů ve II. kole soutěže podléhá schválení ČVS. 

 

  

3. Forma soutěže: 

V I. kole  : hraje se turnajovým způsobem 

V II. kole: jednorázový turnaj  

  

4. Termíny a místa konání: 

I.  kolo: do 31. května 2014 – určí KVS   

II. kolo: 2014 –25.10.-26.10.2014 -– místo konání: hala TU Liberec-Harcov, 

pořadatel: PaedDr. Vít Pražák, Osiková 166, 460 15 Liberec, MB: 739589489, e-

mail: prazak.vit@seznam.cz, TJ Bižuterie Jablonec.    

  

5. Rozpisy soutěže: 

Pořadatelé I. a II. kola zpracují vlastní rozpisy soutěže,  do kterých jsou povinni 

zahrnout všechna ustanovení těchto propozic. Rozpisy zašlou účastníkům 

nejméně 10 dní před konáním kola. V nich stanoví závazné termíny přihlášek. 

  

6. Podmínky účasti: 

a/ přihláška podaná do termínu určeného rozpisem příslušné soutěže 

b/ soupiska, která obsahuje: 

- přesný název volejbalového oddílu /klubu/ a mateřské TJ 

- jméno trenéra /vedoucího družstva/, jeho adresu, telefonní číslo do bytu a 

zaměstnání, příp. mob. telefonu, e-mail 

- jména hráček s přesným datem narození /jména hostujících hráček je třeba 

uvést na konci seznamu/ 

- v soupisce může být uveden libovolný počet hráček, včetně mladších /viz. 
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- prohlášení, že všechny hráčky uvedené na soupisce, jsou zdravotně způsobilé 

absolvovat soutěž   

-  hráčky startují na vlastní nebezpečí 

- razítko a podpis předsedy VO /VK/ nebo odpovědného vedoucího družstva 

Soupisky se uzavírají dnem konání I. kola soutěže. Po tomto datu lze na soupisku 

doplnit maximálně o dvě hráčky, a to seniorky (ne „M“), které nebyly uvedeny 

na soupisce jiného VO/VK této soutěže. Tato soupiska se uzavírá dnem konání 

II. kola. 

c/ hráčky musí mít u sebe k prokázání totožnosti občanský průkaz /platný pas/ 

d/ družstvo musí mít stejné dresy /pro libero odlišné/ 

e/ družstvo musí mít alespoň 1 vlastní míč, odpovídající pravidlům a smluvním 

    závazkům.   

  

7. Turnajový vklad: 

Pořadatelé turnajů mají právo stanovit a požadovat turnajový vklad k částečné 

úhradě svých nákladů. V I. kole /kvalifikaci do výše 800,- Kč, ve finále /II. kolo/ 

maximálně do výše 1.000,- Kč. Způsob úhrady bude určen v příslušném rozpise 

soutěže. V případě snížení příspěvku ČVS na rozhodčí, je možno ve finále zvýšit 

vklad max. do výše 1.200,- Kč. 

  

8. Náklady: 

V každém soutěžním kole startují družstva na vlastní náklady a nebezpečí. 

  

9. Ubytování a stravování: 

Pokud bude vyžadováno písemnou objednávkou jsou pořadatelé povinni je pro 

družstvo zajistit, a to na náklady družstva. 

  

10. Povinnosti pořadatelů jednotlivých kol: 

Ustanovit v každém kole turnajovou komisi, o jejím složení informovat 

jednotlivá družstva před jeho zahájením; ve II. kole /finále/ by měl být jejím 

členem garant soutěže /člen KSV ČVS/ jako zástupce vyhlašovatele. 

  

B. DALŠÍ USTANOVENÍ 

  

11. Předpis: 

Hraje se podle platných mezinárodních pravidel volejbalu, soutěžního řádu 

volejbalu ČVS a v souladu s těmito Propozicemi. 

  

12. Startují: 

Družstva VO /VK/, nikoliv výběry okresů, měst či krajů, na základě přihlášek 

zaslaných KVS  do stanoveného termínu. 

Při menším počtu družstev v některém z krajů, je možno se dohodnout o 

společném uspořádání I. kola s jiným krajem. V takovém případě kraj, který 

nebude I. kolo pořádat upozorní oddíly, do kdy mají pořádajícímu kraji své 

přihlášky poslat. 

Ve II. kole – finále - startují: 

a/ vítězná družstva krajů /družstvo Prahy/ 

b/ při společném turnaji více krajů v I. kole, pak nejen vítěz společného turnaje, 

    ale i nejlépe se umístivší družstvo kraje zúčastněného 

c/ vítěz minulého ročníku (tím není dotčeno právo postupu vítěze  kraje z I. kola 

– v případě vítězství loňského vítěze, postupuje rovněž i družstvo umístěné na 

druhém místě)  



d/ družstvo pořádajícího oddílu. 

KSV ČVS si vyhrazuje právo zařadit, po souhlasu pořadatele do II. kola 

případně další družstvo /a/ z kraje s největším počtem účastníků v I. kole.    

  

13. Kategorie: 

Startují hráčky, které v r. 2014 dosáhnou věku 50 let a starší.V utkání však 

mohou být na hřišti maximálně dvě hráčky v rozmezí věku 45 let – 49 let, 

označené na levém rukávě 8 cm vysokým písmenem „M“ /mladší/, barevně 

odlišeným od barvy dresu Tímto písmenem budou hráčky označeny i v zápise o 

utkání. Ve všech kolech soutěže se umožňuje start všem hráčkám, které jsou 

/nebo v minulosti byly/ členkami příslušného VO /VK/, resp. mají zájem za něj 

hrát, ale jejich stávající /bývalý VO /VK/ v soutěži nehraje.  

  

14. Herní systém soutěže: 

Určí pořadatel každého kola podle počtu přihlášených družstev a možností 

pořadatele. Losování soutěže se v I. a II. kole uskuteční vždy za přítomnosti 

vedoucích družstev.  

  

15. Delegace rozhodčích: 

Kvalifikované rozhodčí v I. kole určí KR KVS . Pořadatel uhradí rozhodčímu 

částku200,-Kč za utkání, maximálně 600,-Kč na den. 

Ve II. kole jsou rozhodčí zajišťováni dohodou KSV s KR ČVS. Náklady na tyto 

rozhodčí hradí ČVS ze svého rozpočtu. Pořadatel uhradí rozhodčím částku, 

která nepřekročí schválenou dotaci  ČVS . 

  

16. Čekací doba: 

Je 10 minut po vyhlášení každého utkání, jinak družstvu, jež včas nenastoupí, 

hrozí kontumace. 

  

17. Námitky: 

Písemné námitky se podávají v souladu s ustanovením soutěžního řádu volejbalu 

do 15 minut po skončení předmětného utkání hlavnímu rozhodčímu s finančním 

vkladem 300,- Kč. O námitce rozhodne turnajová komise. 

  

18. Titul a ceny: 

I. kolo: vítěz získává titul – Mistr kraje – pohár a diplom 

II. kolo: vítěz získává titul „ MISTR ČESKÉ REPUBLIKY SUPERSENIOREK – 2014“ 

družstva na 1. až 3. místě medaile a diplomy (zajistí ČVS). Věcné ceny dle 

možností pořadatelů /dary sponzorů/. 

  

19. Závěrečná ustanovení: 

Návrh Propozic projednala KSV ČVS dne 5.12.2013 

 

Propozice po úpravách schválila Správní rada ČVS dne 8.12.2013 

 

Miroslav Vyhlídal      PaedDr. Zdeněk Haník, Ph.D       Ing. Dagmar   Bártová 

 předseda KSV    předseda ČVS                            garant soutěže  


