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VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Řízení soutěží 
Soutěže okresního přeboru mužů a žen vyhlašuje a řídícím orgánem je z pověření ČVS 
Okresní volejbalový svaz Sokolov 
Soutěže řídí sportovně technická komise Okresního volejbalového svazu (dále jen STK). 
Veškerou korespondenci, zasílejte na adresu OVS: 
VSK Baník Sokolov 
Max. Gorkého 280 
35601 Sokolov 
 
2. Pořadatel 
Není-li stanoveno jinak, pořadatelem je vždy družstvo uvedené na prvním místě v rozlosování 
jednotlivých kategorií. 
 



3. Hrací termíny a začátky utkání 
Hracím dnem pro ženy je stanoven čtvrtek. Pokud není uvedeno jinak, začátky zápasů jsou 
v 17 : 00 hodin. Lze předehrávat i překládat utkání. 
Žádost o změnu termínu se souhlasem soupeře, zašle pořádající družstvo na VIS, nebo 
e-mailem na adresu 
Peter Makarius <makarius@softart.cz>. 
 
4. Místo utkání 
OP se hraje na otevřených antukových hřištích a v halách – tělocvičnách zúčastněných 
družstev dle rozlosování a adresáře. 
Pokud je utkání plánováno na otevřené hřiště, a je nepříznivé počasí, odehraje se v tělocvičně. 
Jestliže se družstva nedohodnou o změně hrací plochy, o regulérnosti v tomto případě 
rozhoduje rozhodčí mistrovského utkání. V případě, že tělocvična není v termínu k dizpozici,  
utkání se odehraje v náhradním termínu. Dohodu nového termínu nahlásí pořádající družstvo 
na VIS, nebo uvedený e-mail viz.bod 3. Zápasy ale musí být odehrány nejpozději k 
poslednímu kolu určenému STK.  
 
5. Úhrada nákladů 
Družstva startující v okresním přeboru uhradí částku 500,- Kč za družstvo, a licenční 
poplatek 200,- Kč na osobu. 
Náklady na rozhodčí ve výši 200,- Kč hradí pořadatel. 
Cestovní náležitosti rozhodčím ve výši ceny za dopravné hromadným dopravním 
prostředkem. 
V případě prokazatelné cesty autem ve výši 5,00 Kč /km 
 
6. Účastníci 
Adresář družstev, jejich organizačních pracovníků bude uveden v příloze. 
 
 
T E C H N I C K Á U S T A N O V E N Í 
 
7. Předpis 
a) Okresní soutěže se hrají podle platných sportovně – technických předpisů – čl. 3 SŘV     
    platných od 01. 07. 2011. 
b) Míče – barevné, značky GALA, MOLTEN, MIKASA – právo volby má pořadatel 
c) Výška sítě: muži 243 cm, ženy 224 cm 
 
8. Podmínky účasti a povinnosti: 
Oddíly: 
a) Soupiska v tištěné podobě a opatřená podpisem oddílu (klubu) 
b) hráči musí nastoupit v jednotných dresech, libero v odlišném dresu 
c) družstvo musí plnit povinnosti podle přílohy DŘV „Tresty hráčů, trenérů a funkcionářů při 
udělení karet“, při vyloučení nebo diskvalifikaci hráče bez vystupňování sankce, urážlivé 
chování nebo agrese zastavení činnosti na dvě utkání resp. zastavení činnosti do vyřešení 
případů DK 
POVINNOSTI POŘADATELE: 
a) zajistit hostujícímu družstvu minimálně zdroj pitné vody, 
b) zajistit měřič výšky sítě, ukazatel skóre, zápisy o utkání a dva hrací míče 
c) hostujícímu družstvu zajistit šatnu se sociálním zabezpečením (sprchy, WC) 
d) zajistit zapisovatele 



e) odeslat hlášení výsledků a zápisy o utkání dle bodu č. 15 tohoto rozpisu 
 
9. Náležitosti 
a) hráčky startují na platné registrační průkazy a družstvo na platnou soupisku 
    (viz čl. 8 odstavec a) tohoto rozpisu. 
b) minimální počet hráčů družstva základní sestavy uvedených na soupisce je šest 
c) v případě, že družstvo nepředloží před utkáním soupisku nebo RP rozhodčí uvede 
    tuto skutečnost do zápisu. 
 
10. Systém soutěže 
Ženy hrají všechna utkání na 3 vítězné sety. Ženy hrají každý s každým dvě kola – podzim, 
jaro. 
 
Rozlosování soutěže:   
 
 https://m.cvf.cz/skupina.php?soutez=SO-Z-OP 

kde budou taktéž aktualizovány výsledky zápasů a tabulka. 

 
11. Hodnocení výsledků 
Pozor, tato skupina se boduje italským bodováním!! 
- za vítězství v utkání 3:0, 3:1, obdrží vítěz 3 body, poražený 0 bodů, za vítězství v utkání 
3:2 obdrží vítěz 2 body, poražený 1 bod 
- v případě stejného počtu získaných bodů rozhoduje na kterémkoliv místě tabulky vyšší 
poměr setů, dále vyšší poměr míčů, případně vzájemné utkání 
 
12. Postupy a sestupy 
Postupy: vítězové OP mají nárok na postup do krajské soutěže 
 
 
 
13. Námitky 
Podání námitek se řídí podle čl. 29 SŘV a zasílají se doporučeně, nebo e-mailem na adresu 
předsedy STK OVS. 
Odvolání proti rozhodnutí STK se řídí podle čl. 30 – 32 SŘV a zasílají se doporučeně nebo 
e-mailem na pověřeného předsedu OVS: Mgr. Yvetta Milfaitová, (U Pivovaru 361, 357 51 
Kynšperk n. O.) 
 
14. Rozhodčí 
Rozhodčího zajišťuje pořadatelské družstvo. Utkání řídí jeden rozhodčí 
Povinnosti rozhodčího: 

a) k utkání se musí rozhodčí dostavit včas (30 minut před začátkem utkání), v předepsané   
ústroji 

b) každý rozhodčí musí být vybaven dobře znějící píšťalkou a kartami. Při utkání v    
tělocvičně musí mít sportovní obuv do tělocvičny, 

      c) řádně provést kontrolu zápisu o utkání – registrační průkazy a soupisky, 
          libero musí být zapsáno v kolonce ostatních hráčů, do kolonky libero se píše až před               
          zahájením utkání!!!!!!! 

c) rozhodčí umožní zapsat do zápisu o utkání kapitánovi vše o co je v průběhu utkání     



kapitánem požádán (povolí zapsat nesprávný výklad pravidla, nepovolí kritiku výkonu při 
rozhodování o chybách). 

 
15. Zápisy o utkání a hlášení výsledků 
- zápisy se pořizují na zkráceném mezinárodním zápisu a zasílají se první pracovní den po 
utkání na adresu vedoucího soutěže podle čl. 1 tohoto rozpisu 
- elektronickou poštou naskenované na adresu: 
Peter Makarius <makarius@softart.cz> Pořadatel má pak povinnost originál zápisu 
archivovat do schválení konečných výsledků celé soutěže a vydání závěrečné zprávy 
STK. 
- do zápisu se neuvádějí čísla registračních průkazů, ale pouze jména a čísla hráčů 
- do kolonky KOLO se píše číslo utkání dle rozlosování 
- výsledky nahlašuje pořadatel po utkání do 24.00 hod. na mobil 724 234 234 SMS 
SO-Z-OP mezera č. utkání mezera výsledek např. 3:1(15,-19,18,16) 
nebo emailem na adresu Peter Makarius <makarius@softart.cz> nejpozději do 24 hod. 
od hracího dne. 
 
16. Přestupky: 
Přestupky a hrubé nedostatky jednotlivých. družstev budou zaznamenávány a na konci 
sezóny projednány STK, která určí výši pokuty, která musí být splatná do začátku další 
sezóny. Pokud tak družstvo neučiní, nebude se moci přihlásit do soutěže. 
Nepředložení SOUPISKY A REGISTRAČNÍCH PRŮKAZŮ 
Svévolné neoprávněné změny v hracích termínech 
Nesehrané utkání v daném termínu 
Odstoupení ze soutěže 
Nenahlášení výsledků, případné pozdní hlášení 
Neodesílání zápisů ve stanovených termínech 
Hrubé nedostatky ve vyplňování zápisů 
Výstrojní nekázeň 
Jiné přestupky 
 
 
17. Výstrojní nekázeň 
Pravidla volejbalu jednoznačně stanovují, za jakých podmínek smí družstvo sehrát utkání. 
Pro jednotný výklad tohoto ustanovení pravidel se stanovuje: 
Při mistrovských utkáních všechna družstva budou mít jednotné oblečení tj. trička. 
V případě, že družstvo nebude mít jednotné oblečení, rozhodčí povolí sehrání utkání, ale 
poznamená tuto skutečnost do zápisu o utkání. 
 
18. Udělování kázeňských trestů tzv.“karet“ 
Udělení žluté a červené karty (pravidlo 21.3.2.) - vyloučení 
Automaticky se zastaví nepodmíněně závodní činnost hráči na dvě utkání soutěže. Rozhodčí 
je povinen u přestupků kvalifikovaných jako urážlivé chování (pravidlo 21.2.2.), nebo hrubé 
chování (pravidlo 21.2.1.), zapsat přesný popis přestupku do „Zápisu o utkání ve volejbalu“ 
Při nedostatku místa lze napsat na druhou stranu Zápisu o utkání. 
Povinnost zastavit činnost účastníkovi utkání je povinností příslušného volejbalového 
oddílu. 
Udělení žluté + červené karty (pravidlo 21.3.3.) 
Znamená diskvalifikaci pro toho člena družstva, kterému byla udělena. 
Touto diskvalifikací je členovi družstva okamžitě zastavena závodní činnost až do 



rozhodnutí disciplinární komise OVS  Sokolov. Pro účely řízení disciplinární komise je 
rozhodčí povinen neprodleně zaslat řídícímu soutěže a předsedovi OVS Sokolov písemnou 
zprávu o této události. 
 
 
 
 
Rozpis schválilo předsednictvo OVS Sokolov dne 29. 09. 2022 
 
Mgr. Milfaitová, Mgr. Dvořák, Ing. Makarius, Ing. Kratochvílová, Judr. Kolár, Mgr. Riedl,  
p. Vanke, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr.Yvetta Milfaitová                                                             Ing. Peter Makarius 
předsedkyně OVS                                                                     řídící soutěžě 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

Seznam organizačních pracovníků - OP ŽEN 

r. 2022 – 2023 
VSK Baník Sokolov – Josef Pospíšil  pospisilpepa@seznam.cz  734 115 089                         
                                     Helena Krausova  helena.krausova@synthomer.com  734 799 188      
                         
TJ Slavoj Kynšperk   - Mgr. Yvetta Milfaitová yvetta.milfaitova@isste.cz   725 466 116 
 
SKP Sokolov -  Ivana Fischerová  ifischerova@koop.cz   733 619 435 
                          Klára Kotes          klarautikal@seznam.cz     776 257 577 
                        
ŠVK Habartov  -  Petra Svěráková petrasverakova@seznam.cz    603 913 859 

TJ Spartak H. Slavkov - Soňa Václavíková sonkav@seznam.cz  602 111 902 

 

Příloha č. 2 

Článek 2 Výše licenčních příspěvků  
  
1. Znění platné od 1. 7. 2013:   
Výše LP se řídí datem podání žádosti o platbu LP vůči věku (datu narození) člena:   
a) dospělí - nad 19 let  ................................................................................................200,- Kč,  
b) mládež - od 15 let do dovršení věku 19 let  .......................................................  100,- Kč,  
c) mládež - od 12 let do dovršení věku 15 let  ............................................................50,- Kč.  
d) mládež - do dovršení věku 12 let  ............................................................................ 0,- Kč.  
  
2.  V případě souběhu činností, či funkcí se hradí LP jen jednou. Místo úhrady LP  
členem je dáno příslušností oddílu ke KVS nebo k ABV.  
3. Úhrada LP je výhradně dokladována uvedením do Volejbalového informačního systému 
(dále jen "VIS").  
Způsob úhrady LP: 
Provádí se ve Volejbalovém Informačním Systému (VIS) - v modulu Podatelna, a to dle 
níže uvedeného postupu. 
„Vytvořit žádost“ → „Platba licenčních příspěvků“ → vyhledat oddíl → označit jednotlivé  
hráče → potvrdit → zaplatit 
 
Vyjímečně složenkou: 
Č.ú. 174174174/2010 
VS: IČO oddílu 
 
 
 
 



 
 
Příloha č. 3 
 
METODICKÝ POKYN 
k vytvoření, doplňování, opravám a tisku soupisky ve Volejbalovém 
informačním systému (VIS) 
 
1) Přihlaste se do systému 
Připojte se k internetu a ve svém internetovém prohlížeči nastavte adresu https://vis.cvf.cz/ , 
zadejte své uživatelské jméno a heslo. Pokud jej ještě nemáte, přihlaste se přes tento odkaz 
http://www.cvf.cz/vis.php?action=looser, popř. se obraťte na vedoucího příslušné soutěže. 
2) Otevřete svojí soupisku 
V hlavním „puzzle“ menu zvolte modul Soupisky. Před sebou byste měli mít soupisku (nebo 
všechny soupisky), kterou máte na starosti. Pokud jí nevidíte, je možné, že ještě nemáte 
přidělená práva - kontaktujte vedoucího soutěže a počkejte, až se soupiska ukáže. Klepněte na 
soupisku, kterou chcete otevřít. 
3) Vytvoření soupisky 
Přidání hráčů na soupisku se provádí tak, že v seznamu dostupných hráčů, u jednotlivých 
požadovaných hráčů zaškrtneme zaškrtávací políčko. Jakmile jsou označeni všichni hráči, 
kteří mají být přidáni na soupisku, klikne se na tlačítko „Přidat označené hráče na soupisku“. 
Přidávat hráče na soupisku je možné jen do doby uzavření soupisky. Nelze přidat hráče, kteří 
nemají zaplacen LP a platný průkaz člena ČVS. 
Stejným způsobem se přidávají i hráči na střídavý start. Pouze je před jménem hráče 
písmeno „S“, znázorňující, že hráče lze přidat pouze na střídavý start. Střídavý start je možný, 
pouze pokud je hráč na nějaké jiné soupisce v dané kategorii a ještě se musí jednat o nižší 
soutěž, než kde má být „S“start. 
K této problematice byl na organizační pracovníky zaslán samostatný informační mail - 
v případě nejasností kontaktujte před tvorbou soupisky vedoucího soutěže. 
Funkcionáři se na soupisku přidávají pomocí formuláře na konci stránky. Aby bylo možné 
funkcionáře přidat  musí se nejprve vyhledat. Pro vyhledávání se zadávají tyto údaje: jméno a 
příjmení nebo registrační číslo. V případě, že bylo nalezeno více osob s podobnými údaji pak 
se zobrazí jejich seznam. Kliknutím na požadovanou osobu provedeme výběr a tím i přidání 
na soupisku. V případě, že chceme odebrat funkcionáře, stačí kliknout na jméno v seznamu 
funkcionářů. 
Kdykoliv můžete využít přiloženou nápovědu - stačí klepnout na tlačítko Nápověda v menu. 
4) Odebrání hráček ze soupisky 
Odebrání hráče ze soupisky se dělá obdobným způsobem, tedy najdeme hráče na seznamu 
hráčů a klikneme na křížek za jménem. Odebírat hráče lze do doby, dokud družstvo  
neodehrálo první zápas, nebo v případě, že hráč byl přidán dnes a zároveň družstvo dnes 
nehraje. 
5) Soupiska je hotová 
Jakmile dokončíte změny v soupisce klepněte myší na TISK. Soupisku ve tvaru PDF (Adobe 
Acrobat) standardně vytiskněte na svojí tiskárně. 
 
6) Platnost soupisky 
Nezapomeňte, že každá změna v elektronické soupisce má okamžitou platnost. Přidání hráčky 
je provedeno okamžitě bez čekání na nějaká odsouhlasení, avšak rozhodčí připustí ke hře 
pouze osoby uvedené na vytištěné soupisce před začátkem utkání. A obráceně, ze soupisky 



jsou okamžitě odstraněni hráči/ky, kteří přestoupí či hostují do jiného oddílu. Povinností 
družstva je vytisknout a předložit k utkání soupisku novou, aktualizovanou - pokud tak 
neučiní  vystavují se nebezpečí postižení hracími důsledky soutěžní komisí. 
Upozornění: Za sestavení soupisky odpovídá družstvo! Družstvo je povinno dodržovat 
veškerá ustanovení platných řádů (zejména SŘV), předpisů a rozpisu soutěže. VIS se snaží 
zásadní chyby neumožnit a na drobnější chyby alespoň upozornit, ale za případné chyby nese 
odpovědnost družstvo 
(tak jako dosud). 
Před vytvořením soupisky si nejdříve pečlivě prostudujte SŘV, 
zejména čl. 7 - Soupisky ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 4 

Kalendář utkání 
Ženy: https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=SO-Z-OP&sezona=2021%2F22 

 

Mobilní verze: 
 
ženy: https://m.cvf.cz/skupina.php?soutez=SO-Z-OP 

 

 

1. kolo 

1 13. 10. 2022, 17:00 Kynšperk -   .  

2 13. 10. 2022, 17:00 SKP Sokolov - Habartov  .  

3 13. 10. 2022, 17:00 VSK Sokolov - Spartak HS  .  

2. kolo 

4 20. 10. 2022, 17:00  - Spartak HS  .  

5 20. 10. 2022, 17:00          Habartov - VSK Sokolov  .  

6 20. 10. 2022, 17:00           Kynšperk - SKP Sokolov  .  

3. kolo 

7 27. 10. 2022, 17:00 SKP Sokolov -   .  

8 27. 10. 2022, 17:00     VSK Sokolov - Kynšperk  .  

9 27. 10. 2022, 17:00             Spartak HS - Habartov  .  



4. kolo 

10 3. 11. 2022, 17:00  - Habartov  .  

11 3. 11. 2022, 17:00            Kynšperk - Spartak HS  .  

12 3. 11. 2022, 17:00 SKP Sokolov - VSK Sokolov  .  

5. kolo 

13 10. 11. 2022, 17:00   VSK Sokolov -   .  

14 10. 11. 2022, 17:00               Spartak HS - SKP Sokolov  .  

15 10. 11. 2022, 17:00             Habartov - Kynšperk  .  

6. kolo 

16 18. 5. 2023, 17:00  - Kynšperk  .  

17 18. 5. 2023, 17:00                Habartov - SKP Sokolov  .  

18 18. 5. 2023, 17:00 Spartak HS - VSK Sokolov  .  

7. kolo 

19 25. 5. 2023, 17:00               Spartak HS -   .  

20 25. 5. 2023, 17:00   VSK Sokolov - Habartov  .  

21 25. 5. 2023, 17:00 SKP Sokolov - Kynšperk  .  

8. kolo 

22 1. 6. 2023, 17:00  - SKP Sokolov  .  

23 1. 6. 2023, 17:00            Kynšperk - VSK Sokolov  .  



24 1. 6. 2023, 17:00           Habartov - Spartak HS  .  

9. kolo 

25 8. 6. 2023, 17:00            Habartov -   .  

26 8. 6. 2023, 17:00                 Spartak HS - Kynšperk  .  

27 8. 6. 2023, 17:00         VSK Sokolov - SKP Sokolov  .  

10. kolo 

28 15. 6. 2023, 17:00  - VSK Sokolov  .  

29 15. 6. 2023, 17:00 SKP Sokolov - Spartak HS  .  

30 15. 6. 2023, 17:00          Kynšperk - Habartov 

   

 
  

 

 

 

 
 


