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Všeobecná a technická ustanovení  
 

I. Všeobecná ustanovení 
 

Soutěže jsou řízeny a organizovány dle platných směrnic ČVS 

- Sm.č. 04/2011-změna 04/2017: Soutěžní řád volejbalu 

- Sm.č. 05/2011-změna 02/2014: Registrační řád volejbalu 

- Sm.č. 06/2011-změna 06/2017: Přestupní řád volejbalu 

( platné verze k dispozici na http://m.cvf.cz/souteze.php?folder=US ) 

 

1. Řízení soutěží : 

Soutěže řídí STK ÚKVS 

Zápisy o utkání, změny termínů a veškerou korespondenci zasílejte na adresu vedoucího 

příslušné soutěže, který je zároveň členem STK : 

I.tř. muži, II.tř. ženy Luboš Pajer, Drmaly 76, 431 11 Jirkov 

 MT: 724 643 724, mail: lubos3@gmail.com 

Juniorky, Kadetky Václav Bolina,  

 U pivovarské zahrady 692/28, 400 07 Ústí nad Labem 

 MT: 604 106 980, mail: vbolina@volny.cz 

Starší žáci Zdeněk Hlinovský, Zátiší 1086, 431 11 Jirkov 

 MT: 777 611 130, mail: zdenek.hlinovsky@seznam.cz 

Starší žákyně Rudolf Novák 

 Pionýrů 1698, 431 11 Jirkov 

 MT: 777 223 876, mail: ruda.novak@centrum.cz 

Mladší žákyně 4,6-kový Josef Herclík, Nerudova 19, 405 01 Děčín 1 

 MT: 603 836 094, mail: herclik.volley@seznam.cz 

Mladší žákyně 3-kový Miroslav Mikolášek, ul. 9.května 26, 43601 Litvínov  

 MT: 775 791 254, mail: miroslav.mikolasek@vk-litvinov.eu 

Mladší žáci Zdeněk Hlinovský, Zátiší 1086, 431 11 Jirkov 

 MT: 777 611 130, mail: zdenek.hlinovsky@seznam.cz 

 

 

2. Pořadatel : 

Pořadatelem jsou družstva uvedená v rozlosování vždy na prvém místě (netýká se turnajů). 

 

3. Hrací termíny a začátky utkání : 

Termíny utkání včetně jejich začátků jsou uvedeny v rozlosování (oddíl Rozlosování  

soutěží). Po dohodě družstev je možné druhé utkání zahájit dříve, při dodržení minimálně 

půlhodinové přestávky mezi jednotlivými utkáními. 

Pořadatel může v odůvodněných případech – v důsledku vytížení haly, hřiště – změnit 

začátek utkání v rozmezí maximálně mezi 9,00 hodin až 16,00 hodin bez souhlasu 

hostujícího družstva a STK. Změnu však musí pořadatel oznámit hostujícímu družstvu a 

delegovanému rozhodčímu, vedoucímu rozhodčích (viz.odst. 14 Rozpisu) 10 dnů předem. 

Začátky utkání soutěže hraných turnajově jsou dány rozlosováním turnaje. Začátek prvních 

utkání je stanoven na 9,00 hod (pokud není uvedeno jinak). 

 

Všechna utkání soutěže  musí být sehrána nejpozději do posledního termínu daného 

rozpisem příslušné soutěže. 

Veškeré změny utkání probíhají přes PODATELNU. Návod je uveden v Příloze 7.  
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V ostatních soutěží dále platí:  

Pokud se družstva dohodnou, mohou si svá utkání předehrát pouze za předpokladu, že 

dohodu o předehrání s termínem utkání oznámí vedoucímu soutěže a delegovanému 

rozhodčímu, případně vedoucímu rozhodčích, který zajišťuje předelegace rozhodčích. STK 

změny utkání z moci úřední neprovádí !! 

Výjimečně lze na základě písemné dohody obou družstev utkání přeložit i na den po termínu 

konání utkání. Tato změna podléhá poplatku dle bodu 16. Rozpisu a musí být nahlášena 10 

dnů předem. 

 

4. Místo utkání : 

Mistrovská utkání I. třídy mužů a žen a všechny soutěže mládeže se hrají v halách nebo 

v tělocvičnách. 

Mistrovská utkání II. třídy žen se hrají na venkovních hřištích, případně v halách a 

tělocvičnách. 

 

5. Úhrada nákladů : 

a) Družstva startují v soutěži na vlastní náklady. 

b) Licenční poplatky družstev za start v soutěži: 

Soutěže dospělých:  krajský přebor I.třídy     1000,- Kč 

                                krajský přebor II.třídy     800,- Kč 

Soutěže mládeže:  junioři, juniorky, kadeti, kadetky     700,- Kč 

                                 starší žáci a žákyně       500,- Kč  

mladší žáci a žákyně      300,- Kč 

 

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 ČVS, 

zaplatí licenční příspěvek (LP) ve výši dle směrnice č.10/2011 „Licenční příspěvky 

v ČVS“ ve znění změny č.2/2018:  

 

a) dospělí nad 18 let    200,- Kč 

b) mládež do dovršení věku 18 let   100,- Kč 

 

Výše LP se řídí datem podání žádosti o platbu LP vůči věku (datu narození) hráče 

(funkcionáře atd.). 

Od úhrady LP jsou osvobozeni čestní členové ČVS a členové Síně slávy českého 

volejbalu. 

 

6. Účastníci : 

Účastníci jsou uvedeni v rozlosování. 

 

 

II. Technická ustanovení. 
 

7. Předpis : 

Hraje se podle Mezinárodních pravidel FIVB včetně všech platných dodatků a platných 

sportovně-technických předpisů – čl.3 SŘV.  

Míče GALA-MOLTEN. 

Pořadatel zajišťuje  před každým utkáním 6 míčů pro hostující družstvo. V soutěžích 

dospělých, juniorských a kadetských navíc pořadatel zajišťuje kartičky na zápis postavení 

pro obě družstva do všech setů. 



 

8. Věkové kategorie : 

Dospělí :  hráči a hráčky bez věkového omezení 

Mládež : 

- junioři    - 1.1.1999 a mladší 

- juniorky - 1.7.1999 a mladší 

- kadeti    - 1.1.2001 a mladší 

- kadetky  - 1.7.2001 a mladší 

- starší žáci - 1.1.2004 a mladší 

- starší žákyně - 1.7.2003 a mladší 

- mladší žáci 4,6-kový - 1.1.2006 a mladší 

- mladší žáci 3-kový - 1.1.2007 a mladší 

- mladší žákyně 4,6-kový - 1.7.2005 a mladší 

- mladší žákyně 3-kový - 1.7.2006 a mladší 

 

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

 - hráči   1.1.1995 a mladší 

 - hráčky  1.7.1997 a mladší 

 

9. Podmínky účasti a povinnosti oddílů a družstev : 

A/ originální soupiska družstva ze systému VIS (pro autorizované zástupce družstva 

http://vis.cvf.cz ). Hráč může hrát střídavě za dvě družstva dospělých. V tomto případě je 

uveden pouze na soupisce nižšího družstva s označením „S“. Pokud hráč startuje i ve vyšší 

věkové kategorii, musí být uveden na soupiskách všech družstev, za které startuje. 

Družstvo mládeže musí vést při utkáních osoba starší 18 let. 

Minimální počet hráčů družstva uvedených na soupisce bez S a H je šest. 

B/ hlášení výsledků – viz. Příloha č. 2 

C/ hráči musí nastoupit v jednotných dresech a trenýrkách, číslování 1-99, libero dle 

Pravidel. Žákovské soutěže se hrají bez libera. 

D/ družstvo pořádajících je  povinno zajistit zaškoleného zapisovatele. 

E/ V případě nezaplacení jakékoliv pokuty v termínu se družstvo vystavuje dalšímu 

postihu a disciplinárnímu řízení až po zastavení činnosti!!!  

 

10. Náležitosti: 

a) Hráči (-ky) startují na platné registrační průkazy. 

b) Funkcionáři, uvedení v zápise o utkání, se prokazují platným průkazem podle čl. 6 

 odst. 2 SŘV.  

Družstva předkládají před utkáním soupisku. Na soupisce každého družstva musí být 

uvedeno minimálně šest hráčů (-ek). Hráč (-ka) může být uveden (-a) na soupisce 

oddílu pouze v jednom družstvu stejné věkové kategorie.  

 

                Za provedené lékařské prohlídky zodpovídá oddíl. 

 

 

11. Systém soutěže : 

Systém soutěže je dán rozpisem. 

 

12. Hodnocení výsledků : 

Bodování: 

- utkání hraná na 3 vítězné sety 

http://vis.cvf.cz/


o 3:0, 3:1  3 body 

o 3:2  2 body 

o 2:3  1 bod 

o 1:3, 0:3  0 bodů 

- utkání hraná na 2 vítězné sety 

o 2:0  3 body 

o 2:1  2 body 

o 1:2  1 bod 

o 0:2  0 bodů 

- kontumace   -1 bod 

 

13. Postupy a sestupy 

Viz. oddíl Rozlosování soutěží. 

 

14. Rozhodčí : 

V soutěžním období 2018/2019 řídí utkání vždy jeden rozhodčí. U vybraných zápasů může 

být delegován 2. rozhodčí (náklady na 2. rozhodčího hradí ÚKVS) Na turnajích bude vždy 

delegován jeden rozhodčí KR ÚKVS, druhého si zajistí pořádající oddíl. 

Rozhodčí na turnaje mladšího žactva zajišťuje pořadatel turnaje. 

 

Delegaci a předelegaci rozhodčích provádí za KR ÚKVS :  Petr Stránský, Na Výšině 499, 

403 31 Ústí nad Labem, mobil: 730548842, mail: p.stransky@volny.cz 

 

Při nedostavení se delegovaného rozhodčího se postupuje podle čl.22 SŘV 

 

Odměny rozhodčím budou v soutěžním období 2018/2019 činit: 

KP I. tř. mužů      275,- Kč za každé utkání  

KP II. tř. žen     200,- Kč za každé utkání 

Juniorky      180,- Kč za každé utkání 

Kadetky      180,- Kč za každé utkání 

Starší žactvo, Kadeti    100,- Kč za prvé a druhé utkání 

                a   80,- Kč za třetí a další utkání. 

 

Rozhodčím, pokud použijí osobní auta, přísluší náhrada jízdních výdajů ve výši 3,00 Kč za 

1km. Pro výplatu jízdních výdajů platí schválená tabulka vzdáleností podle Přílohy č.6. 

Při použití veřejného dopravního prostředku se hradí cena jízdného dle cestovního dokladu. 

Koná-li se utkání v místě bydliště rozhodčího, přísluší mu paušální náhrada cestovného ve 

výši 40,- Kč. 

Náhrada stravného se vyplácí ve výši 78,- Kč při cestě nad 5hod  - 12 hodin. 

 

Dostaví-li se rozhodčí delegovaný (předelegovaný) k utkání a toto se z jakýchkoliv důvodů 

neodehraje, obdrží úhradu cestovních výloh i odměnu za řízení utkání v plné výši. 

 

Je-li delegován 2. rozhodčí, přísluší mu za utkání paušální náhrada (zahrnující odměnu, 

jízdné a stravné) 150,- Kč za každé utkání (hradí ÚKVS). 

 

15. Námitky : 

Jejich podání se řídí podle čl.29 a 30 SŘ a zasílají se doporučeně na adresu : Ústecký 

krajský volejbalový svaz, Jateční 3436/47A, 400 01 Ústí n.Labem. 

IČ: 029 09 375, DIČ: CZ02909375 



 

16. Pokuty a administrativní poplatky 

- za pozdní zaslání zápisu se uděluje pořádková pokuta ve výši 100,- Kč za každý 

jednotlivý zápis. 

- za  nenahlášení výsledků na VIS okamžitě po utkání pokuta ve výši 100,- Kč za každý 

zápas 

- nenastoupení družstva k mistrovskému utkání 300,- Kč za utkání; 500,- Kč za turnaj, 

dále náhradu soupeři (ve výši prokázaných výloh soupeře – pronájem sportoviště, 

náhrady rozhodčímu aj.) 

- nedohrání soutěže 1000,-/2000,- Kč (mládež/dospělí) 

- za ostatní přestupky (manipulace s registracemi, přeložení utkání bez souhlasu 

vedoucího soutěže apod.) až do výše 2000,- Kč 

- přeložení utkání hracího dne: 

o dospělí – 300,- Kč 

o juniorky a kadetky (-ti) – 200,- Kč  

V případě, že družstvo nemůže nastoupit k mistrovským utkáním z důvodu nemoci 

(nutno prokázat zprávami od lékaře u všech hráčů/hráček, počet zdravých hráčů/hráček 

z aktuální soupisky družstva je menší než 6), musí zástupce družstva informovat 

vedoucího soutěže, delegovaného rozhodčího. 

Obě družstva se dohodnou na náhradním termínu v nejkratší možné době a tento termín 

oznámí vedoucímu soutěže do max. 7 dnů. Pokud se družstva nedohodnou, náhradní 

termín určí vedoucí soutěže. 



Rozlosování soutěží  
 

Úplný adresář a rozlosování soutěží sezóny 2018/2019 je k dispozici na internetové adrese 

http://www.cvf.cz/souteze/?kraj=US 

 

 

Muži I .třída        US-M 
 

Všeobecná a technická ustanovení – doplněk : 

 

- kvalifikace do II. ligy mužů   13.-14.4.2019 

- výška sítě : 243 cm, hráno na tři vítězné sety 

- vítěz postupuje do kvalifikace do II. ligy mužů 

 

 

Ženy I .třída        US-Z-1 
 

Všeobecná a technická ustanovení – doplněk : 

 

- nepřihlášeno žádné družstvo 

 

 

Ženy II.třída       US-Z-2 
 

Všeobecná a technická ustanovení – doplněk : 

 

- výška sítě : 224 cm, hráno na tři vítězné sety 

- vítěz postupuje do I. třídy  

 

 

Junioři          US-JRI 
 

- nepřihlášeno žádné družstvo 

 

 

Kadeti         US-KTI 
 

- nepřihlášeno žádné družstvo 

 

Juniorky        US-JKY 
 

Všeobecná a technická ustanovení – doplněk : 

 

- výška sítě : 224 cm, hráno na tři vítězné sety 

- vítěz postupuje do kvalifikace do 1. ligy juniorek 

- kvalifikace do 1. ligy juniorek  26.-28.4.2019 

http://www.cvf.cz/souteze/?kraj=US


 
 

Kadetky        US-KKY 
 

Všeobecná a technická ustanovení – doplněk : 

 

- výška sítě : 224 cm, hráno na tři vítězné sety 

- vítěz postupuje do kvalifikace do 1. ligy kadetek 

- kvalifikace do 1. ligy kadetek  12.-14.4.2019 

 

Starší  žáci        US-ZCI-S 
 

Všeobecná a technická ustanovení – doplněk : 

 

- výška sítě : 230 cm, hráno turnajově na dva vítězné sety 

- první dvě družstva postupují do první části přeboru ČR žáků 

- termín přeboru ČR žáků:    1.část – 26.-28.4.2019 

2.část – 10.-12.5.2019 

 

Starší  žákyně       US-ZKY-S 
 

Všeobecná a technická ustanovení – doplněk : 

 

- výška sítě : 220 cm, hráno na dva vítězné sety 

- celkem přihlášeno 11 družstev, hrací den sobota, turnajově,  

- kvalifikace: 29.9.2018 (skupina A – Jirkov, skupina B - Ústí) 

- skupina A: Jirkov, Žatec, Litvínov, Most a Veros CV,  

- skupina B: Děčín, Čížkovice, Libochovice, Duchcov a Volejbal Ústí n.L. A+B  

- první skupina: 1.+2.družstvo ze skupiny A a B,  

- druhá skupina: 3.+4.družstvo ze skupiny A + B, 

- třetí skupina: 5.družstvo ze skupiny A a 5.+6.družstvo ze skupiny B 

- další termíny: 13.10.,10.11.,1.12.2018 + 19.1.,23.3.2019                           

- termín přeboru ČR: postupují první dvě družstva z krajského přeboru 

                                     1.část: 26.4.-28.4.2019 

                                     2.část: 10.5.-12.5.2019 

 

 

Mladší  žáci –  6-kový     US-ZCI-M6 
 

Všeobecná a technická ustanovení – doplněk : 

 

- rozhodčí zajišťuje pořadatel turnaje 

- výška sítě : 215 cm, hráno na dva vítězné sety 

- uzávěrka přihlášek 7.9.2018, hrací den sobota, turnajově, systém dle počtu přihlášených  

  družstev 

- termíny: 20.10., 17.11., 1.12.2018 + 12.1., 2.2., 23.2.,30.3.2019 

- M-ČR mladších žáků (šestkový) – 1.část – 12.4.-14.4.2019  

                                                          2.část – 3.5.-5.5.2019        



Mladší  žáci –  4-kový      US-ZCI-M4 
 

Všeobecná a technická ustanovení – doplněk : 

 

- čtyřkový minivolejbal, 4 hráči + 4 náhradníci, rozměr hřiště 7 x 14m, útočná čára ve  

  vzdálenosti 3m od prostřední čáry, postavení 3 hráče vpředu, jeden vzadu 

- rozhodčí zajišťuje pořadatel turnaje 

- výška sítě : 215 cm, hráno na dva vítězné sety 

- uzávěrka přihlášek do 7.9.2018, hrací den sobota, turnajově 

- termíny: 20.10., 17.11., 1.12.2018 + 12.1., 2.2., 23.2.,30.3.2019 

 

Mladší  žáci –  3-kový      US-ZCI-M3 
 

Všeobecná a technická ustanovení – doplněk : 

 

- trojkový minivolejbal, 3 hráči + 3 náhradníci, rozměr hřiště 4,5 x 12m, hráno podle pravidel   

  trojkového volejbalu 

- rozhodčí zajišťuje pořadatel turnaje 

- výška sítě : 215 cm, hráno na dva vítězné sety 

- uzávěrka přihlášek do 7.9.2018, hrací den sobota, turnajově,  

- kvalifikace: 6.10.2018      

- termíny: 3.11., 24.11., 15.12.2018 + 26.1., 9.2., 2.3., 23.3.2019 

 

 

Mladší  žákyně –  6-kový     US-ZKY-M6 
 

Všeobecná a technická ustanovení – doplněk : 

 

- rozhodčí zajišťuje pořadatel turnaje 

- výška sítě : 210 cm, hráno na dva vítězné sety 

- uzávěrka přihlášek 7.9.2018, hrací den neděle, turnajově, systém dle počtu přihlášených  

  družstev 

- termíny: 30.9., 14.10., 11.11., 2.12.2018  + 6.1., 27.1., 24.3.2019 

- M-ČR mladších žákyň – 1.kolo 12.-14.4.2019, 2.kolo 3.-5.5.2019   

 

 

Mladší  žákyně –  4-kový     US-ZKY-M4 
 

Všeobecná a technická ustanovení – doplněk : 

 

- čtyřkový minivolejbal, 4 hráčky + 4 náhradnice, rozměr hřiště 7 x 14m, útočná čára ve  

  vzdálenosti 3m od prostřední čáry, postavení 3 hráčky vpředu, jedna vzadu 

- rozhodčí zajišťuje pořadatel turnaje 

- výška sítě : 210 cm, hráno na dva vítězné sety 

- uzávěrka přihlášek 7.9.2018, hrací den neděle, turnajově, systém dle počtu přihlášených  

  družstev 

- termín kvalifikace: 23.9.2018 (místo pořádání určí vedoucí soutěže)  

- další termíny: 21.10., 25.11., 9.12.2018 + 20.1., 3.2., 31.3.2019  

 



          

Mladší  žákyně –  3-kový     US-ZKY-M3 
 

Všeobecná a technická ustanovení – doplněk : 

 

- trojkový minivolejbal, 3 hráčky + 3 náhradnice, rozměr hřiště 4,5 x 12m, hráno podle  

  pravidel trojkového volejbalu s dalšími dodatečnými pravidly: 

 - první balón hraný po podání přes síť = chybný 

- po druhém úspěšném (bodovém) podání jednoho hráče v řadě se podávající družstvo   

  otáčí a podává další hráč 

- rozhodčí zajišťuje pořadatel turnaje 

- výška sítě : 210 cm, hráno na dva vítězné sety 

- uzávěrka přihlášek 7.9.2018, hrací den neděle, turnajově, systém dle počtu přihlášených  

  družstev 

- termín kvalifikace: 7.10.2018 (místo pořádání určí vedoucí soutěže) 

- další termíny: 4.11., 18.11., 16.12.2018 + 13.1., 23.3., 7.4.2019 

 

Pohár nových nadějí  (PNN)  
 

- šestkový (nar. 1.7.2004 a mladší) - vedoucí Fejfar Jiří 

- družstva: SKTO Duchcov, VK Jirkov, Veros Chomutov, VTK Čížkovice, VK Litvínov, SKV 

Ústí n.L. a Volejbal Ústí n.L., celkem 7 družstev 

- vedoucí soutěže zašle nabídku pořadatelství jednotlivým družstvům, odpověď nejpozději do 

31.7.2018 

- startovné za celý soutěžní ročník – 400,- Kč/družstvo, vybere vedoucí soutěže a předá i 

s doklady sekretáři kraje (Horský) 

- termíny: 6.-7.10., 3.-4.11., 15.-16.12.2018 + 12.-13.1., 2.-3.2., 2.-3.3., 6.-7.4.2019  

 

 

Barevný minivolejbal     
 

- vedoucí soutěže Mikolášek Miroslav 

- žlutý, oranžový, červený, zelený, modrý – chlapci, modrý – dívky 

- nominační okresní kola pro krajské kolo BMV musí být odehrány tak, aby přihlášky 

postupujících družstev byly odeslány nejpozději do 28.2.2019 vedoucímu soutěže panu 

Mikoláškovi 

- z každého okresu postupuje 6 družstev každé barvy do krajského kola BMV  

- hráči, kteří se zúčastní krajského kola BMV musí být registrováni v ČVS 

- krajské kolo se uskuteční v Litvínově, v termínu 6.4. – 7.4.2019    

 



Příloha 1.  

ZÁSADY 
povinné péče o mládež v oddílech, 

jejich družstva hrají v krajském přeboru dospělých 2018/2019 
 

 

1. Povinnost péče o mládež není v sezóně 2018/2019 v soutěžích řízených STK ÚKVS 

vyžadována.  

 

V Jirkově, 1.7.2018 

 

Zdeněk Hlinovský, v.r. 

předseda STK 



Příloha 2.  
 

Hlášení výsledků mistrovských utkání 

hraných v sezóně 2018/2019 
 

Všechny soutěže: 
 

1. SMS  hlášení výsledku (STK) 

 

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: US-KKY 23 3:1 (15,-12,7,22)    724 234 234 

US-M 3 2:3 (-20,26,-18,32,-13)     724 234 234 

nebo zadáním do VISu přímo u konkrétního utkání ve tvaru (nutná registrace ve 

VIS!) 

  3:1 (15,20,-20,19)   

 

2. Odesílání zápisů z utkání 

Zástupce družstva pořadatele je povinen odeslat zápisy z mistrovských utkání nejpozději první 

pracovní den po skončení utkání na e-mailovou adresu vedoucího soutěže. 

 

Zápisy je možno také odeslat poštou nejpozději první pracovní den po skončení utkání. 

Rozhodující je datum poštovního razítka. 

Zápisy neposílejte doporučeně !!! 

 

Zápisy jsou rozhodujícím podkladem pro ověření výsledků vedoucím soutěže a jeho 

potvrzením na VIS. 



Příloha 3.  
 

Výběr licenčních příspěvků ÚKVS 
 

 

LP jsou hrazeny v systému VIS odpovědnou osobou příslušného oddílu. 

 

Případné dotazy k výběru LP zodpoví sekretář ÚKVS Radek Horský  

 

Kontakt:  Radek Horský 

+420774030666 

radhor@post.cz 

 

Adresa ÚKVS:  Ústecký krajský volejbalový svaz 

   Jateční 3436/47A 

   400 01  Ústí nad Labem 

 

Číslo účtu Ústeckého kraje: 107-9299430267/0100 

 

mailto:radhor@post.cz


Příloha 4.  
 

METODICKÝ POKYN  

k vytvoření, doplňování a opravě soupisky družstva 

v 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, požádejte buď funkcionáře na 

kraji, nebo přímo svého vedoucího 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 vám vedoucí 

soutěže ještě nepřiřadil práva – kontaktujte ho a počkejte až se soupiska ukáže. Klepněte na 

soupisku,  kterou chcete otevřít. 

 

3) Pracujte se soupiskou 

Na stránce je vidět soupiska (i když může být zpočátku prázdná)  a pod ní seznam dalších 

hráčů/ek oddílu, kteří/é lze na soupisku přidat. Prostým klepnutím na seznam (bez dalšího 

potvrzování) se hráč/ka přesune nahoru na soupisku. Hráči/ky, kteří nemají uhrazen LP nebo 

nemají platný průkaz budou zobrazeni/ny červeně. Každé přidání pečlivě zvažte. Je možné, že 

někoho nemůžete najít – asi to bude způsobeno tím, že již je přidán na soupisku dalšího 

družstva téhož oddílu nebo není v evidenci vůbec. V kategoriích dospělých lze (u družstev, 

která nejsou „A“) vyznačit střídavý start zaškrtnutím pole „Střídavý start“ u příslušného 

hráče/ky. Kdykoliv můžete využít přiloženou nápovědu – stačí klepnout na tlačítko Nápověda 

v menu. 

 

4) Co dělat nelze? 

Ze soupisky nelze hráče/hráčky odstranit – to může udělat pouze vedoucí soutěže (je třeba 

zkontrolovat, že hráči/ky za toto družstvo ještě nenastoupili/y). Na soupisku nelze přidat „F“ 

hráče – to může udělat pouze pověřený pracovník STK (po kontrole farmářské smlouvy). 

 

5) Soupiska je hotová 

Jakmile dokončíte změny v soupisce klepněte myší na TISK. Soupisku ve tvaru PDF (Adobe 

Acrobat) standardně vytiskněte na svojí tiskárně. Systém upozorní, pokud někteří/ré 

hráči/ky či funkcionáři nemají některé náležitosti v pořádku a tyto osoby nevytiskne! 
Soupisku opatřete dle SŘV oddílovým razítkem a podpisem funkcionáře. 

 

6) Platnost soupisky 

Nezapomeňte, že každá změna v elektronické soupisce má okamžitou platnost. Přidání 

hráče/ky je provedeno okamžitě bez čekání na nějaká odsouhlasování, avšak rozhodčí připustí 

ke hře pouze osoby uvedné na vytištěné soupice PŘED začátkem utkání. A obráceně, ze 

soupisky jsou okamžitě odstraněni hráči/ky, kteří PŘESTOUPÍ ČI ODEŠLI/Y NA 

HOSTOVÁNÍ do jiného oddílu. Povinností družstva je vytisknout, potvrdit a předložit 

k utkání soupisku novou, aktualizovanou – pokud tak neučiní vystavují se nebezpečí postižení 

hracími důsledky soutěžní komisí. 

https://vis.cvf.cz/


  

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 5.  

 

Seznam rozhodčích k řízení mistrovských utkání  

v sezóně 2018/2019 

 
Jméno Město Email Telefon 

Aubrecht Petr Bílina aubi.p@seznam.cz  735 504 466 

Barták Václav Ústí nad Labem  739 947 196 

Beerová Irena Česká Kamenice i.beerova@seznam.cz  775 862 641 

Bolina Václav Ústí nad Labem vbolina@volny.cz  604 106 980 

Černá Zdenka Ústí nad Labem zdenka.cerna@ujep.cz 724 902 780 

Denk Miroslav Ústí nad Labem dline@seznam.cz  725 958 248 

Drozda Matěj Ústí nad Labem matej.drozda@seznam.cz  607 810 247 

Drugda František Klášterec n.O. f.drugda@dts-as.cz 602 111 499 

Dvořák Aleš Žatec ales.dvorak@vkseverzatec.com 724 771 561 

Filípková Markéta Lovosice marketka.filipkova@seznam.cz  737 388 816 

Jelínek Tomáš Čížkovice jelinekt@gymlovo.cz  774 511 008 

Kanchev Ivan Štětí sport.tygr.ivan@volny.cz  604 359 798 

Kinderman Milan Žatec mil.kin@seznam.cz 604 551 294 

Kindermanová Lenka Žatec tequiero@seznam.cz  605 855 123 

Klicmanová Ludmila Chomutov lidma.klicmanova@gmail.com  604 386 386 

Koutník Patrik Žatec koutas999@seznam.cz 722 432 115 

Lukšíková Sára Chomutov SaraLuksik@seznam.cz  776 311 366 

Marschner Roman Ústí nad Labem roman.jr@marschner.cz 720 201 072 

Onderčin Jaroslav Litvínov ondercin@seznam.cz  606 228 396 

Pavlovič Petr Benešov nad Ploučnicí petr.pavlovic@armexenergy.cz  725 015 522 

Procházka Jiří Libouchec spacir54@volny.cz 731 452 049 

Slezáková Pavla Bílina carodejkaps@gmail.com  724 852 159 

Stránský Petr Ústí nad Labem p.stransky@volny.cz  730 548 842 

Trefný Miroslav Most  mira.septal@seznam.cz  731 476 751 

Tůma Vlastimil Markvartice u Děčína tuma.vlastimil@seznam.cz 728 230 845 

Tůmová Markéta Most maky.tuma@gmail.com 604 489 882 

Vrbata Jaroslav Žatec vrbatajaroslav@seznam.cz  602 459 265 

Zahradník Rudolf Ústí nad Labem rz3@seznam.cz 603 338 908 
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Příloha 6.  

Tabulka vzdáleností pro výplatu rozhodčích 
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Benešov n. Pl. 78 60 12 64 100 34 44 118 46 58 50 37 101 80 94 39 70 40 91 10 41 47 

Bílina 19 18 81 10 35 31 55 53 133 32 29 41 37 14 29 24 15 98 37 56 97 13 

Česká Kamenice 85 56 0 62 106 41 53 125 56 67 69 46 108 86 101 45 77 29 98 17 27 54 

Čízkovice 41 32 69 30 53 26 22 73 5 11 0 13 45 33 48 30 36 83 28 48 83 26 

Děčín 85 38 17 53 90 26 74 110 47 60 49 50 93 68 87 36 47 45 73 0 45 48 

Chomutov 29 44 106 45 0 70 82 25 57 55 53 68 28 28 6 63 34 133 40 90 133 48 

Jirkov 25 42 101 40 7 65 75 30 52 53 51 58 32 20 0 56 31 131 45 83 131 43 

Klášterec n.O. 48 63 125 62 25 88 98 0 77 74 72 99 33 46 26 82 52 153 56 110 153 70 

Krupka 27 7 51 15 54 18 66 77 37 58 47 48 62 37 47 10 17 74 49 33 74 12 

Libouchec 42 24 31 39 72 17 72 92 45 63 51 48 81 52 74 14 33 58 63 19 58 27 

Litoměřice 65 42 46 43 68 33 24 99 9 27 15 0 73 43 63 48 51 76 48 50 79 37 

Litvínov 0 21 85 13 29 44 77 48 47 45 43 65 42 17 22 55 10 101 45 85 101 25 

Louny 45 42 98 34 40 60 44 56 33 22 28 48 25 27 37 51 45 109 0 73 110 39 

Lovosice 47 31 56 37 57 22 26 77 0 16 5 9 51 37 52 29 42 85 33 47 85 27 

Markvartice 84 51 6 67 107 43 91 126 58 74 62 71 108 84 101 52 60 32 90 17 32 63 

Most 17 31 86 23 28 49 58 46 37 35 33 43 25 0 20 40 22 113 27 68 113 28 

Osek 10 11 77 6 34 36 63 52 42 47 43 51 45 21 30 23 0 91 45 47 91 16 

Štětí 80 65 61 66 91 43 14 108 32 32 38 26 85 69 86 65 74 72 53 53 75 60 

Teplice 25 6 54 8 48 23 55 70 27 45 29 37 51 28 44 14 15 79 39 48 79 0 

Ústí n.L. 44 27 41 28 70 0 54 88 22 37 25 33 70 49 62 10 36 67 60 26 67 23 

Varnsdorf 100 82 29 98 136 67 82 153 85 100 88 76 76 114 131 72 91 0 117 44 10 78 

Žatec 42 55 108 48 28 70 68 33 51 43 49 73 0 25 32 63 45 76 25 93 138 51 

Místa neuvedená v této tabulce se budou vyplácet podle kilometrové vzdálenosti z automapy 



Příloha 7.  
 
ZMĚNY TERMÍNŮ UTKÁNÍ - PODATELNA 

Český volejbalový svaz spouští v ostrém provozu podávání Žádostí o změnu termínů utkání v 

Podatelně. Ta je přístupná všem registrovaným uživatelům VISu.  

 

Kdo podává žádost? 

Žádost může podat kdokoliv. Žádost může podat domácí družstvo, družstvo hostů nebo někdo 

úplně cizí. Podání však bude úspěšné jen a pouze tehdy, když splní všechny náležitosti 

(souhlasy a případné poplatky). 

 

Jaké jsou náležitosti žádosti? 

Při podání žádosti nejprve musíte vždy určit soutěžní skupinu; její název přesně vepište do 

pole „název skupiny“ (na velikosti písmen nezáleží, pomlčky můžete vynechat). Poté vyberte 

domácí družstvo a konkrétní utkání. Zadejte nový požadovaný termín (datum a čas). 

Zkontrolujte a odešlete. 

Žádost platí 7 dní. Podle požadovaného termínu mohou nastat 3 varianty: 

1) změna času v toleranci 

pokud je žádost podána a odsouhlasena domácím družstvem dříve jak 10 dní před 

utkáním není potřeba souhlas hostujícího družstva; pro méně jak 10 dnů je vyžadován 

i souhlas hostů 

2) změna času mimo toleranci 

vždy musí souhlas vyjádřit družstvo domácích i hostů 

3) změna dne utkání 

změnu datumu musí vždy odsouhlasit družstvo domácích i družstvo hostů; ke změně 

se vyjádří i vedoucí soutěže (pokud se nevyjádří a termín utkání je dále než 10 dní 

považuje se to za „tichý souhlas“, pokud je termín bližší než 10 dní bere se to za „tichý 

nesouhlas“) změna datumu je placená, výše poplatku je uvedena v žádosti, je potřeba 

poplatek uhradit přes Banku VISu (a to buď z účtu ve VISu nebo přímým zaplacením 

žádosti); výjimkou je podávání žádostí ihned po rozlosování (určí vedoucí skupiny) 

kdy je zpravidla určen termín do kdy lze podávat změny zdarma 

 

Kdy a jak se změna projeví? 

Jakmile jsou splněny veškeré náležitosti žádosti je změna provedena ihned. Změnu uvidíte ve 

VISu i na www stránkách Svazu. 

 

Další rady 

Jak už víte trvá zaplacení žádosti až 3 pracovní dny, znovu proto doporučuji založit si ve 

VISu účet a mít na něm jistou finanční rezervu. 

Pokud žádost podáte systém automaticky mailem požádá patřičné osoby o vyjádření; pro 

každé družstvo je to odpovědná osoba družstva i oprávněná osoba oddílu. 

Při schválení změny systém automaticky informuje všechny účastníky elektronicky, obvykle 

mailem, při kratších termínech i SMSkou. 
 

Za  t ý m  VI S u  v  P r a ze  3 . 7 . 2 0 1 1  J a n  Š r i t t e r  


