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         Zápis ze schůze STK Ústeckého kraje  
                             dne 30.6.2016 
 
 
Přítomni: Hlinovský, Pajer, Mikolášek, Bolina, 
Omluveni: Novák, Herclík 
Hosté: Fejfar 
 
 
II/1. Kontrola bodů z min. schůze 
        vše vyřízeno 
 
II/2. Pošta + organizační    

a) číslo účtu Ústeckého kraje: 107-9299430267/0100 
b) adresa: Ústecký krajský volejbalový svaz, Jateční 3436/47A, 400 01 Ústí n.L., 

IČ: 029 09 375, DIČ: CZ02909375 
c) všechny soutěže mimo barevného minivolejbalu budou přes VIS  

 
II/3. Soutěžní ročník 2015/2016 - ukončení    

 všechny soutěže řádně ukončeny 
       
II/4. Přihlášky do soutěžního ročníku 2016/2017 
 
- Muži KP I.tř. - vedoucí soutěže Pajer  

 celkem přihlášeno 6 družstev, hrací den sobota  

 péče o mládež: kontrolu provede vedoucí soutěže do 15.9.2016 

 termíny: 8.10.,22.10.,5.11.,26.11.,3.12.2016+14.1.,28.1.,18.2.,11.3.,18.3.2017 

 termín kvalifikace do 2.ligy: 22.-23.4.2017 
 
- Ženy KP I.tř. - vedoucí soutěže Pajer 

 celkem přihlášeno 1 družstvo, hrací den sobota, společná soutěž s juniorkami,  

 péče o mládež: kontrolu provede vedoucí soutěže do 15.9.2016 

 termíny: 15.10.,5.11.,3.12.,10.12.2016 + 7.1.,21.1.,28.1.,4.2.,18.2.,11.3.2017   

 termín kvalifikace do 2.ligy: 22.-23.4.2017 
 
- Ženy KP II.tř. - vedoucí soutěže Pajer 

 celkem přihlášeny 4 družstva (Lovosice), hrací den sobota  

 péče o mládež: kontrolu provede vedoucí soutěže do 31.8.2016 

 termíny: 10.9.,17.9.,24.9.2016 + 13.5.,20.5.,27.5.2017 
 
- Junioři (nar.1.1.1997 a mladší)  

 nikdo se nepřihlásil  

 termín kvalifikace do 1.ligy juniorů: 21.-23.4.2017 
 
- Kadeti (nar.1.1.1999 a mladší)  

 celkem přihlášeno 1 družstvo (RH Dubí), společná soutěž se staršími žáky 

 termín kvalifikace do extraligy kadetů: 8.-9.4.2017 
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- Starší žáci (nar.1.1.2001 a mladší) - vedoucí soutěže Hlinovský  

 celkem přihlášeny 2 družstva, hrací den neděle, turnajově, společná soutěž 
s kadety,   

 termíny: 2.10.(Jirkov),16.10.(Ústí),13.11.(Dubí),11.12.2016 (Jirkov) + 
15.1.(Ústí),5.2.(Dubí),19.3.2017 (Jirkov) 

 první dvě družstva postupují do 1.části Přeboru ČR žactva  

 termín přeboru ČR žáků: 1.část – 31.3.-2.4.2017 
                                        2.část – 29.4.-1.5.2017 
 

- Mladší žáci – čtyřkový (nar.1.1.2003 a mladší) - vedoucí soutěže Hlinovský  

 uzávěrka přihlášek do 16.9.2016, hrací den sobota, turnajově,     

 termíny: 15.10., 12.11., 10.12.2016 + 7.1., 21.1., 25.3.2017 

 M-ČR mladších žáků (šestkový) – 1.kolo 8.-9.4.2017, 2.kolo 22.-23.4.2017   
 
- Mladší žáci – trojkový (nar.1.1.2004 a mladší) - vedoucí soutěže Hlinovský  

 uzávěrka přihlášek do 16.9.2016, hrací den sobota, turnajově,     

 termíny: 15.10., 12.11., 10.12.2016 + 7.1., 21.1., 25.3.2017 
  
- Juniorky (nar. 1.7.1997 a mladší) - vedoucí soutěže Bolina 

 celkem přihlášeny 4 družstva, hrací den sobota, společná soutěž s KP Z1,  

 termíny: 15.10.,5.11.,3.12.,10.12.2016 + 7.1.,21.1.,28.1.,4.2.,18.2.,11.3.2017   

 termín kvalifikace do 1.ligy juniorek: 7.-9.4.2017 
 
- Kadetky (nar. 1.7.1999 a mladší) - vedoucí soutěže Bolina 

 celkem přihlášeno 10 družstev, hrací den neděle, 2 skupiny po 5 družstev  

 skupina A: Žatec, Litvínov, Veros CV, Jirkov a Duchcov 

 skupina B: Litoměřice, Děčín, Čížkovice, Teplice a SKP Ústí n.L.  

 první dvě družstva ze skupin a lepší družstvo na 3.místě – finálová skupina, 

 horší družstvo na 3.místě a družstva na 4.-5.místě – skupina o 6.-10.místo 

 termíny: 25.9.,2.10.,16.10.,23.10.,6.11.,27.11.,4.12.2016 + 
8.1.,22.1.,5.2.,12.2.,19.2.,12.3.,19.3.2017 

 kvalifikace do 1.ligy kadetek: 21.-23.4.2017 
 
- Starší žákyně (nar. 1.7.2001 a mladší) - vedoucí soutěže Novák  

 celkem přihlášeno 7 družstev, hrací den sobota, turnajově (celkem 8 turnajů, vždy 
pět družstev hraje, dvě družstva stojí),  

 termíny: 24.9.,15.10.,5.11.,3.12.2016 + 7.1.,21.1.,18.2.,25.3.2017                           

 termín přeboru ČR: postupují první dvě družstva z krajského přeboru 
                                     1.část: 7.-9.4.2017 
                                     2.část: 29.4.-1.5.2017 

 
- Mladší žákyně – šestkový (nar. 1.7.2003 a mladší) - vedoucí soutěže Herclík  

 uzávěrka přihlášek 16.9.2016, hrací den neděle, turnajově 

 termíny: 25.9., 16.10., 6.11., 20.11.2016  + 8.1., 22.1.2017 

 M-ČR mladších žákyň – 1.kolo 22.-23.4.2017, 2.kolo 6.-8.5.2017   
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- Mladší žákyně – čtyřkový (nar. 1.7.2003 a mladší) - vedoucí soutěže Herclík  

 uzávěrka přihlášek 16.9.2016, hrací den neděle, turnajově 

 termín kvalifikace: 2.10.2016 (místo pořádání určí vedoucí soutěže)  

 další termíny: 23.10., 4.12., 18.12.2016 + 15.1., 26.3.2017  
 
- Mladší žákyně – trojkový (nar. 1.7.2004 a mladší) - vedoucí soutěže Mikolášek  

 uzávěrka přihlášek 16.9.2016, hrací den neděle, turnajově 

 termín kvalifikace: 9.10.2016 (místo pořádání určí vedoucí soutěže) 

 další termíny: 13.11., 27.11., 11.12.2016 + 29.1., 23.4.2017                         
 
- Pohár nových nadějí (PNN) – šestkový (nar. 1.7.2002 a mladší) - vedoucí Fejfar  

 družstva: Duchcov, Litvínov, Jirkov, SKP Ústí, Veros CV a Čížkovice ? 

 vedoucí soutěže zašle nabídku pořadatelství jednotlivým družstvům, odpověď 
nejpozději do 31.7.2016 

 startovné za celý soutěžní ročník – 400,- Kč/družstvo, vybere vedoucí soutěže a 
předá i s doklady sekretáři kraje (Horský) 

 termíny: 1.10., 26.11., 17.12.2016 + 14.1., 11.2., 8.-9.4.2017 (Duchcov) 
 
- Barevný minivolejbal (BMV) - vedoucí soutěže Mikolášek 

 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 28.2.2017 
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 1.4. – 2.4.2017    
 
 
 
 
zpracoval: Hlinovský, předseda STK, Jirkov, 30.6.2016 
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Prezenční listina: 
 
 
 
Hlinovský Zdeněk     ……………………………. 
 
 
Pajer Luboš              …………………………….. 
 
 
Novák Rudolf            …………………………….. 
 
 
Herclík Josef            …………………………….. 
 
 
Bolina Václav           …………………………….. 
 
 
Mikolášek Miroslav   ……………………………..    
 

 
 
 
Hosté:  …………………………          …………………………… 
 
  …………………………          …………………………… 

 

                     …………………………          …………………………… 
 

                     …………………………          …………………………… 
 
  …………………………          …………………………… 

 

                     …………………………          …………………………… 
 
                     …………………………          …………………………… 
 
  …………………………          …………………………… 

 

                     …………………………          …………………………… 
 


