
Přihlášky do soutěží KVS ÚL 
V sezóně 2015/2016 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: 

 

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

typ žádosti Přihláška do krajské soutěže KVS.  

 

Soutěž:  

Název soutěže se zadává ve formátu název_kraje_nebo_okresu - kategorie - soutěž – skupina, tzn. 

pro Ústecký kraj  

US-M, US-JRI, US-KTI, US-ZCI (starší žáci), US-ZCIM4 (mladší žáci čtyřkový), US-ZCIM3 (mladší 

žáci trojkový) 

US-Z1, US-Z2, US-JKY, US-KKY, US-ZKY (starší žákyně), US-ZKYM6 (mladší žákyně šestkový), 

US-ZKYM4 (mladší žákyně čtyřkový), US-ZKYM3 (mladší žákyně trojkový) 

IČ oddílu: 

Oddíl se zapisuje pomocí zadání IČ, případně zadáním části názvu a stisknutím tlačítka Vyhledat. 

http://vis.cvf.cz/


Žádost 

Před odesláním žádosti musejí být vyplněny všechny údaje, především názvy oddílu, organizační 

pracovník, adresa sportoviště, případně další.  

 

 

Po vyplnění údajů a jejich potvrzení tlačítkem Pokračovat systém vyzve k potvrzení a odeslání údajů 

žádosti včetně informace o výši poplatku za přihlášku 

 

 

  



K dokončení podání přihlášky je nutno potvrdit souhlas s účastí družstva v soutěži a zaplatit licenční 

poplatek do soutěže. 

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 2015/2016 

Soutěže dospělých 

Poplatky:  KP I.třídy 1000,- Kč 

  KP II.třídy 800,- Kč 

Péče o mládež: do pole Doplňující informace zapište údaje 

- název družstva 

- mistrovská soutěž, ve které startuje 

- v případě smluvního zajištění informace, s kým 

výjimka z povinnosti u družstev, která startují v krajských soutěžích první sezónu 

Termín podání přihlášek: 23.6.2015 

 

Soutěže mládeže 

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

Mladší žáci – čtyřkový a trojkový volejbal 

Mladší žákyně – šestkový, čtyřkový a trojkový volejbal 

Poplatky: junior, kadet 700,- Kč 

  starší ž.  500,- Kč 

  mladší ž. 300,- Kč 

Termín podání přihlášek: junior, kadet, starší ž. 23.6.2015 

    mladší ž.  31.8.2015 


