
 
 
  

 
  

 

 

MINIVOLEJBAL V BARVÁCH – CELOSTATNÍ KOLO 2019 
Liberec 

 
Pořadatel: 

 Český volejbalový svaz 

 
Termín: 15. - 16. 6. 2019: 
 15.6.  

08:00 - 09:30 
10:00 - 12:00 
12:00 - 13:00 
13:00 - 16:00 
18:00 – 20:00 

 
prezence 
základní skupiny barevného minivolejbalu – 1. část 
oběd 
základní skupiny barevného minivolejbalu – 2. část 
návštěva Evropské ligy žen  CR-Švédsko 
(vstup zdarma na základě barevného trička) 

 

 16.6. 
 

09:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 
12:00 - 15:00 
15:00 - 15:30 

 

finálové skupiny barevného minivolejbalu – 1. část 
oběd 
finálové skupiny barevného minivolejbalu – 2. Část 
slavnostní vyhlášení jednotlivých barev 

 

Harmonogram může být dle počasí upraven pořadateli. 
V případě nepřízně počasí budete informováni. 

 
Prezence: 

 8:00-9:30 – organizační středisko fotbalové hřiště umělá tráva Sport park Liberec – fan zóna 

 podání informací k turnaji (rozpisy, mapy atd.) 

 kontrola počtů na ubytování 

 odevzdání soupisek (příloha) 

 odevzdání prohlášení ubytovaných v tělocvičnách (příloha) 

 výdej stravenek 
 výdej triček 

 
Venkovní areál: 
– Sport park fotbalové hřiště umělá tráva, Jeronýmova 570/22 460 07 Liberec 
– http://www.sportparkliberec.cz 
– GPS -  50.7539550N, 15.0481197E 
 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.sportparkliberec.cz/


 
 
  

 
  

 

Termín přihlášek:  Určeno pro všechny kraje  – WEB 

 
 od čtvrtka 2.5.  do čtvrtka 23.5. na webu www.minivolejbal.cz postupující družstva 

 od 24.5.  do čtvrtka 6.6.  na webu www.minivolejbal.cz družstva na doplnění 
 heslo k přihlášce bude oznámeno postupujícím družstvům krajskými koordinátory 

 
Organizační tým: 

 hlavní pořadatel: Jakub Lejsek lejsek@cvf.cz 732 857 154 

 ubytování, stravování: Martina Macásková macaskova@cvf.cz       775 035 840 

 koordinátor minivolejbalu: Jakub Lejsek lejsek@cvf.cz 732 857 154 
 

Ubytování: 
Postele: 

 

 DM Truhlářská 360/3, Liberec  280,-/os./noc 

 DM Zeyerova 33, Liberec  280,-/os./noc 
 
 

Stravování:  

- sobota: oběd 100,-   
- neděle: oběd 100,-   
- po celou dobu turnaje bude otevřeno občerstvení přímo na sportovišti 

 
Doprava: 

 Parkování v okolí sport parku  
 

Zápas Evropské ligy  CR-Švédsko – se odehraje 15.6. 2019 od 18:00 ve sportovní hale , U Přehrady 4747/20 

Jablonec

http://www.minivolejbal.cz/clanky/celostatni-kola-mini-2019-informace-c-2.html
http://www.minivolejbal.cz/
http://www.minivolejbal.cz/
mailto:lejsek@cvf.cz
mailto:lejsek@cvf.cz


 
 
  

 
  

 

 

Doplňující informace: 

 každá kategorie má kapacitu 49 týmů 

 hraje se podle oficiálních pravidel – www.minivolejbal.cz/clanky/pravidla.html 

 na každém kurtu budou maximálně 1 skupina 

 ve skupině se hraje každý s každým na čas 
 pořadí utkání bude zveřejněno po uzavření přihlášek včetně systému postupu 

 musí být dodržována věková hranice ve všech kategoriích 

 žlutá, oranžová, červená barva – maximálně 2 hráči + 1 náhradník + 1 trenér 

 zelená a modrá barva – maximálně 3 hráči + 1 náhradník + 1 trenér 

 sportovci jsou povinni nastupovat v oficiálních barevných tričkách, která obdrží při prezenci 

 všichni hráči musí být registrováni v ČVS 

 přísný zákaz vstupu trenérů, rodičů, dospělých na hrací plochu – povolení mají pouze aktivní hráči a 
hráčky + pořadatelé 

 pořadatel dle uvážení může udělit výjimku nebo operativně upravit znění pravidel v návaznosti na 
technické parametry sportovišť 

 v případě nepřízně počasí může dojít k úpravě harmonogramu turnaje 
 
 

Jakub Lejsek – koordinátor minivolejbalu ČVS 
 
 

 

Generální partner ČESKÉHO VOLEJBALU 
 

 

 
Hlavní partner Minivolejbalu 

 

  
Partneři Minivolejbalu 

http://www.minivolejbal.cz/clanky/pravidla.html

