
Přihlášky do soutěží KVS ÚL 
V sezóně 2022/2023 jsou všechny přihlášky do soutěží podávány přes systém VIS. 

Přihlášení do systému 
Spuštění systému na www adrese http://vis.cvf.cz. 

Po zadání uživatelského jména a hesla se zobrazí základní menu systému VIS (moduly dostupné dle 

oprávnění ve VIS) 

 

Modul Podatelna 
Přihlášky do soutěží se zadávají v modulu Podatelna. Z menu modulu se vybere volba Vytvořit žádost, 

typ žádosti Přihláška do soutěží KVS/OVS.  

 

 

http://vis.cvf.cz/


Soutěž:  

Do pole Soutěž napište US a zvolte soutěž výběrem z dostupných soutěží, ročník 2022/23. 

Tlačítko Další 

 

Oddíl: 

Oddíl se zapisuje pomocí zadání IČ, případně zadáním části názvu a výběrem z dostupných oddílů. 

Doplníte Sponzorský a Zkrácený název oddílu. 

Následně vyberete Organizačního pracovníka. Je zodpovědný za průběh sezóny družstva, doplňování 

údajů na VIS, má přístup k soupiskám družstva a je adresátem komunikace s vedoucím soutěže. 

Tlačítko Další 

Hala: 

Doplňte údaje o hale, příp. dalších sportovištích. 

Tlačítko Další 

Detaily: 

Doplňte doplňující údaje dle pokynů. 

Tlačítko Pokračovat -> Potvrdit 

 

Poplatek je hrazen z účtu, který je veden na VIS. 

Další informace jsou k dispozici v menu Nápověda vždy v příslušné části VIS. 

 

 

  



Doplňující informace k ročníku 2022/2023 

Soutěže dospělých 

Poplatky:  KP I.třídy 1200,- Kč 

  KP II.třídy 1000,- Kč 

Termín podání přihlášek: 24.6.2022 

 

Soutěže mládeže 

Systémy soutěží budou určeny podle počtu přihlášených družstev do jednotlivých kategorií. 

U14 chlapci – šestkový, čtyřkový a trojkový volejbal 

U14 dívky – šestkový, čtyřkový a trojkový volejbal 

Poplatky: U18, U20, U22 800,- Kč 

  U16  700,- Kč 

  U14 šestkový 500,- Kč 

  U14 čtyřkový 400,- Kč 

  U14 trojkový 300,- Kč 

  PNN  500,- Kč 

Termín podání přihlášek: U22, U20, U18, U16, PNN 24.6.2022 

    U14    4.9.2022 

 

 

Kategorie 

- U22 – hráči a hráčky nar. 1.1.2002 a mladší 

- U20 – hráči a hráčky nar. 1.1.2004 a mladší 

- U18 – hráči a hráčky nar. 1.1.2006 a mladší 

- U16 – hráči a hráčky nar. 1.1.2008 a mladší 

- PNN – hráči a hráčky nar. 1.1.2009 a mladší 

- U14  

o šestkový, čtyřkový - hráči a hráčky nar. 1.1.2010 a mladší  

o trojkový – hráči a hráčky nar. 1.1.2011 a mladší 


