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ROZPIS
KARLOVARSKÉ LIGY MINIVOLEJBALU
2020 – 2021

1. Řízení soutěží
Karlovarský volejbalový svaz, Maxima Gorkého 280, 356 01 Sokolov
2. Pořadatel
Není-li stanoveno jinak, pořadatelem je klub zajišťující herní prostory.
3. Hrací termíny, místa a začátky turnajů
Pokud není uvedeno jinak, začátky turnajů jsou v 9:00 hodin. Prezence týmů do 8:30 hodin!
1. kolo: 24. – 25. 10. 2020 - Sportovní hala ISŠTE Sokolov (Jednoty 1788, Sokolov)
2. kolo: 28. - 29. 11. 2020 - Hala míčových sportů Karlovy Vary (Západní 1812/73, K. Vary)
3. kolo: 9. – 10. 1. 2021 - Sportovní hala Chodov (Tyršova 1201, Chodov)
4. kolo: 6. – 7. 2. 2021 - Sportovní hala ISŠTE Sokolov (Jednoty 1788, Sokolov)
5. kolo: 27. - 28. 3. 2021 - Sportovní hala Geipelova Aš (Gustava Geipela 2713/11, Aš)
6. kolo: 24. - 25. 4.2021 - Hala míčových sportů Karlovy Vary (Západní 1812/73, K. Vary)

4. Organizace turnaje
Sobota: žlutý a červený minivolejbal.
Neděle: Oranžový, zelený a modrý minivolejbal.
Pořadatel před každým turnajem nahlásí případnou změnu.
POZOR! Turnaje organizované v Sokolově mají následující organizaci:
sobota: žlutý a oranžový minivolejbal
neděle: červený, zelený a modrý minivolejbal (modrý chlapci v hale Jiskra)
Žlutý: přehazovaná
Oranžový: neplynulý
Červený: plynulý prstový
Zelený a modrý: plynulý
5. Kategorie pro rok 2020/2021
Žlutý minivolejbal: 1.7.2012 a mladší (např. hráč nar. 29.6.2012 již hraje oranžovou barvu).
Oranžový minivolejbal: 1.7.2011 a mladší
Červený minivolejbal: 1.7.2010 a mladší
Zelený minivolejbal: 1.7.2009 a mladší
Modrý minivolejbal: 1.7.2008 a mladší
Do konce roku 2020 mohou začátečníci hrát i o barvu níže, jejich úroveň konzultuje trenér
s pořadatelem. Nasazení začínajících hráčů má úkol motivovat je k volejbalu.
6. Úhrada nákladů
Vedoucí družstev hradí startovné ve výši 20,- Kč na každého hráče a každý den.
Náklady na pronájem sportovišť hradí KVS.
7. Účastníci
Do turnaje je možné se přihlásit i v průběhu roku. Adresář družstev a jejich organizačních
pracovníků je uveden v příloze.
8. Předpis
a) Hraje se podle pravidel tzv. "Barevného minivolejbalu" vyhlášených Českým volejbalovým
svazem pro rok 2020/2021
b) Hrací míče – gramáž dána pravidly minivolejbalu. Míče zajišťuje pořadatel.
c) Výška sítě – dle pravidel jednotlivých barev
9. Podmínky účasti a povinnosti:
Oddíly:
Trenér nejpozději den před turnajem odešle formou SMS nebo emailem pořadateli
počet družstev do jednotlivých kategorií do 18.00.
V den turnaje předá pořadateli při prezenci soupisku hráčů. Na soupisce je uveden název
oddílu, jméno a příjmení trenéra, jména a příjmení jednotlivých hráčů a celé datum narození.
Dále bude vyznačeno zařazení hráčů do jednotlivých družstev př. družstvo 1, 2, 3.
Na soupisce budou uvedena družstva podle výkonosti, př. družstvo 1 - výkonnostně
nejlepší.
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Pořadatel:
a) zajistí hrací míče
b) zajistí ceny pro účastníky turnaje
10. Náležitosti
a) Náležitosti vycházejí z pravidel minivolejbalu jednotlivých barev.
b) Družstvo startuje na platnou soupisku.
c) Pravidla minivolejbalu mohou být upravena pořadatelem v závislosti na technických
parametrech sportoviště, musí však účastníky na to upozornit.
d) Všechny osoby kromě pořadatelů mají zakázáno vstupovat na vytyčenou hrací plochu a
koučovat po dobu utkání. Problémy týkající se pravidel hry a technických záležitostí utkání
může řešit pouze registrovaný trenér.
11. Herní systém
Podle počtu účastníků bude zvolen herní systém v každém kole. Rozdělení do skupin bude
provedeno na sportovišti před zahájením turnaje. Jednotlivá utkání se hrají na 5 - 10 minut,
případně na jeden set na určený počet bodů dle rozhodnutí pořadatele. Na všech hřištích
budou utkání začínat a končit jednotně na zvukové znamení. Možná je remíza. Ve žluté a
oranžové barvě se utkání po zvukovém znamení nedohrávají!
12. Hodnocení výsledků
Systém hodnocení jednotlivých utkání ve skupinách je následující: výhra 3 body, remíza 2
body, prohra 1 bod.
Pořadí: ve skupinách rozhoduje nejprve nejvyšší počet bodů, dále poměr míčů, a nakonec
vzájemný zápas. Po shodě všech kritérií rozhodne los kapitánů.
13. Postupy
Kluby účastnící se závěrečného kola mají nárok vyslat družstva do oblastních kol. Počet
účastníků těchto kol určuje pořadatel.
14. Námitky
Námitky týkající se zápasu budou podávány ihned po zápasu. Námitky ohledně řízení turnaje
budou podávány v den turnaje.
15. Rozhodčí
Rozhodčí zajišťuje pořadatelský klub.
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Příloha č. 1
Seznam trenérů
VSK Baník Sokolov Sokolov – Josef Pospíšil, pospisilpepa@seznam.cz, 734 115 089
Jaroslav Chochola, jaroslav.chochola@seznam.cz, 606 618 576
Jan Kolár, kollar.honza@seznam.cz, 777 027 494
Volejbal Sokolov – Vít Dvořák vitold@centrum.cz 723 814 549
VK ČEZ Karlovarsko – Vít Mašek, masekvit@seznam.cz, 737 600 876
-

Viktor Skořepa, viktorskorepa99@gmail.com,

VK Karlovy Vary – Michal Mazůrek, vkkarlovyvaryy@gmail.com, 725 513 676
Tomáš Petrák, tope2000@seznam.cz
Lenka Teturová, teturova@anglictinanenidrina.cz, 737 553 508
BVC Chodov - Jiří Tureček, jiri.turecek@bvc-chodov.cz, 777 251 796
Štěpán Javůrek, stepan.javurek@centrum.cz, 774 351 796
Milan Šín, akademie.chodov@gmail.com, 604 104 453
Monika Mühlhauserovou, muhlhauserova.monika@seznam.cz, 777 267 016
VK Aš – Jiří Veselý, utz.revize@seznam.cz, 724 061 286
Klokani Aš – Martin Štecher, stechy@seznam.cz, 777 773 709
Tatran Kraslice

- Luboš Zach, lubozach@seznam.cz, 725 057 855

Karel Vanke, vanke.karel@centrum.cz , 702 456 355
ZŠ Březová – Petra Karmazínová, modra.kralovna@seznam.cz, 777 860 528
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