
 

 

 



 

 

Složení JHC KVS: 

 

Předseda Tomáš Kratochvíl 731253214 tomas.kratochvil@budvar.cz 

Sekretář & hospodář Pavel Koranda 720188187 korandap@c-budejovice.cz  

STK, vedoucí soutěže žen Jiří Kratochvíl 602105014 regionck@seznam.cz 

STK, vedoucí soutěže mužů Jaroslav Emmer 602418203 emmer@ege.cz 

Komise mládeže - dívky Přemysl Oulík 724057539 p.oulik@swietelsky.cz 

Komise mládeže - chlapci Kateřina Szabová 725030315 katerina.szabova@volejbalcb.cz 

Metodika Vojtěch Zach 605273044 vzsony4@gmail.com 

KR Vlastimil Janoušek 723469291 janousek@sso.cz 

Beach  Jaroslav Homan 730848519 Jaroslav.Homan@centrum.cz 

KaRK Bohuslav Cháb 602489243 bohouschab@gmail.com 

 

Všeobecná ustanovení: 

 

1.● Řízení soutěží: 

Soutěže dospělých řídí STK JHC KVS: vedoucí soutěží: 

Muži: Jaroslav Emmer 602418203 emmer@ege.cz 

Ženy: Jiří Kratochvíl 602105014 regionck@seznam.cz 

Soutěže mládeže řídí komise mládeže JHC KVS, vedoucí soutěží: 

Přemysl Oulík 724057539 p.oulik@swietelsky.cz 

Kateřina Szabová 725030315 katerina.szabova@volejbalcb.cz 

2.● Předpis: 

Hraje se podle platných pravidel volejbalu a soutěžního řádu volejbalu (SŘV), včetně všech změn 

platných od 01.07.2017 a dle ustanovení tohoto rozpisu. 

(web CVF→dokumenty→str.1→16.12.15 Sbírka směrnic = SŘV) 

 

3.● Náležitosti: 

Úplné znění viz SŘV, hráči/-ky startují na platné registrační průkazy nebo na průkaz člena ČVS. 

 

4.● Soupisky: 

Soupiska musí být vytvořena ve VISu, vytisknutou s QR kódem předkládají před utkáním všechna 

družstva. Musí být datována do aktuálního soutěžního období. Na soupisce každého družstva musí být 

uvedeno minimálně šest hráčů/ek kmenových. Pokyny k vytvoření, doplňování a opravám soupisek jsou 

v systému VIS. Doplňování soupisek je možné do 31. ledna v každém roce, výjimku tvoří hráči do 23 let, 

hráčky do 23 let, nově registrovaní sportovci a hráči uvedení pod čarou, kterým zapsání na soupisku 

umožní VIS. 

 

5.● Přeřazování hráčů/ek a omezení startu hráčů/ek: 

Úplné znění viz SŘV. Hráčům/kám, startujícím v sezóně 2022–2023 v republikových soutěžích (řízených 

přímo ČVS) není povolen start v jarní části JC-M-1, JC-M-2, JC-Z-1, JC-Z-2, pokud se nejedná o 

střídavý start. 

Hráčům/kám, startujícím v sezóně 2022–2023 v JC-M-1 a JC-Z-1, není povolen start v jarní části JC-M-2 

a JC-Z-2 pokud se nejedná o střídavý start. 

 

6.● Střídavý start: Úplné znění viz SŘV. 

 

7.● Hostování hráčů/ek: Úplné znění viz SŘV. 

 

8.● Lékařská kontrola: Úplné znění viz SŘV. Povinností oddílů je zajistit provedení lékařské 

kontroly všech hráčů/ek a vést o ní záznam. K plnění této povinnosti se zavazují podáním přihlášky.  
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9.● Členský příspěvek (ČP): 

 

Všichni členové družstev v krajských soutěžích musí mít zaplacený ČP. 

Výše ČP : 1/ pro hráče a hráčky 

 a/ dospělí (nad 18 let) 300 Kč 

 b/ mládež (do 18 let) 200 Kč 

 2/ rozhodčí, delegáti, trenéři, funkcionáři 

a/ dospělí (nad 18 let) 300 Kč 

 b/ mládež (do 18 let) 200 Kč 

V případě souběhu funkcí se platí ČP jednou, prioritně tam, kde dotyčný hraje. Není-li dotyčný hráčem, je 

volba místa platby ČP na členovi. 

Úhrada ČP: Provádí se pouze ve VISu (VIS→podatelna→vytvořit žádost→platba ČP), dále dle 

nápovědy. 

Povinností oddílů je mít zřízen účet v bance ve VISu (viz pokyny v modulu banka). 

 

10.● Termíny utkání: 

Jsou uvedeny v rozlosování jednotlivých soutěží (budou uvedeny ve VISu do 12.8.2022). 

 

JC-M-1 a JC-Z-1: tolerance začátků utkání v halách je 17.00 h – 21.00 h. 

V rozlosování JC-M-1, JC-Z-1 jsou uvedeny pondělky z týdnu sehrání, družstva si sama termín upraví.  

Změny termínu utkání se provádějí pouze ve VISu – 1. polovina soutěže bez poplatku do 12.09.2022,  

2. polovina soutěže bez poplatku do 06.01.2023, po těchto termínech je poplatek za změnu data utkání 

200 Kč + souhlas soupeře. 

 

Začátky soutěží: 1. polovina 26.09.2022 JC-M-1, 26.09.22 JC-Z-1 

 2. polovina 23.01.2022 JC-M-1, 16.01.22 JC-Z-1 

Ukončení soutěží: 1. polovina do 30.11.2021 JC-M-1, do 11.12.21 JC-Z-1 

 2. polovina do 18.03.2022 JC-M-1, do 01.04.22 JC-Z-1 

 kval. 2-M, 2-Z 23.–24.04.2022 

Termíny ukončení je nutno bezpodmínečně dodržet, za tento termín nelze překládat zápasy. 

 

Postupy: vítěz JC-M-1, JC-Z-1 má právo účasti v kvalifikaci o 2-M, 2-Z. Pokud vítěz právo odmítne, 

toto právo přechází pouze na 2. či 3. družstvo. 

Sestupy: družstvo na 8. místě JC-M-1 sestupuje do JC-M-2, družstvo na 11. místě JC-Z-1 sestupuje do 

JC-Z-2. V případě nezájmu vítězů JC-M-2 / JC-Z-2 o postup se sestupující může vrátit do JC-M1 / Z-1.  

 

JC-M-2, JC-Z-2: podzim začátky v 17.00 h, na jaře 17.30 h na venkovních hřištích s možností hrát 

v hale se začátky v toleranci 17.00–20.00 h. 

V JC-M-2 jsou uvedeny čtvrtky z týdnu sehrání, družstva si je ve VISu upraví na Po–Pá,  

v JC-Z-2 jsou uvedeny středy z týdnu sehrání, družstva si je ve VISu upraví na Po–Pá.  

Na víkend lze zápasy přeložit jen se souhlasem soupeře. 

 

Změny termínu utkání se provádějí pouze ve VISu – 1. polovina soutěže bez poplatku do 19.08.2022,  

2. polovina soutěže do 10.04.2023, po těchto termínech je poplatek za změnu termínu 200 Kč + souhlas 

soupeře. 

 

Začátky soutěží: 1. polovina  05.09.2022 JC-M-2 i JC-Z-2  

 2. polovina  27.04.2023 JC-M-2, 26.04.2023 JC-Z-2 

Ukončení soutěží: 1. polovina do 20.11.2022 JC-M-2 i JC-Z-2 

 2. polovina do 11.06.2023 JC-M-2 i JC-Z-2 

 kvalifikace o JC-M,Z-1 19.06.2023   

Termíny ukončení je nutno bezpodmínečně dodržet, za tento termín nelze překládat zápasy. 



 

 

Postup: V případě žádného zájemce o postup se do JC-M-1 / JC-Z-1 se může vrátit sestupující družstvo 

z uvedených soutěží, v případě zájmu jednoho družstva o postup nahradí v JC-M-1 / JC-Z-1 sestupující 

družstvo, v případě zájmu dvou vítězů skupin bude sehrána kvalifikace, jejíž vítěz nahradí v JC-M-1 / JC-

Z-1 sestupující družstvo. 

Sestup: Ze soutěží JC-M-2/Z-2 se nesestupuje za předpokladu nezájmu vítězů soutěží CB-M-1/CB-Z-1 o 

postup. Řešení postupů a sestupů je v kompetenci STK JC KVS. 

Všechny soutěže: 

Při nedodržení SŘV a ustanovení tohoto rozpisu budou vyvozeny hrací důsledky dle SŘV a 

družstva budou navíc potrestána pokutou 400 Kč. 

Pro sehrání utkání je rozhodující termín a místo uvedené ve VISu. Při nezaznamenání změny termínu 

utkání neumožní VIS zaznamenání výsledku utkání.  

Povinností družstva, které žádá po dohodě se soupeřem o změnu data nebo hodiny nebo místa konání, je 

nahlásit rozhodčímu tuto změnu. Zároveň tuto změnu neprodleně oznámí žádající družstvo vedoucímu 

soutěže a pracovníkovi KR pro předelegace V. Janouškovi. 

V případě nedohraného nebo z vyšší moci nesehraného utkání (déšť, tma apod.) jsou kapitáni povinni 

dohodnout se na novém termínu a ten uvést do zápisu a přes vedoucího soutěže do VISu. V tomto 

případě, pokud delegovaný rozhodčí nemůže v náhradním termínu utkání odpískat, je rozhodčí povinen 

toto oznámit pracovníkovi KR pro předelegace (V. Janoušek). 

V případě překážek pro konání utkání (uzavření haly apod.) oznámí po dohodě družstev domácí družstvo 

vedoucímu soutěže a rozhodčímu do termínu konání utkání nový termín pro sehrání utkání (telefonicky 

nebo mailem). Toto přeložení je bezplatné, podmínkou je řešení ve spolupráci s vedoucím soutěže. 

 

11.● Hlášení výsledků a zápisy o utkání: 

Výsledky hlásí domácí družstvo v den utkání do 24.00 h pomocí vložení výsledku do systému VIS nebo 

zasláním SMS zprávy na číslo 724 234 234 – viz příklad 

Příklad celé zprávy: JCZ1 22 1:3 (14,-20,-20,-15) 

Naskenovaný zápis nebo čitelnou fotokopii zápisu z utkání uloží pořadatel zápasu nejpozději první 

pracovní den po utkání do systému VIS. Doporučení: zápis fotografujte ve svislé poloze. Originály zápisů 

pak družstva doručí po polovině soutěže a po jejím konci osobně či poštou vedoucímu soutěže.  

Adresy pro doručení poštou: 

Vedoucí soutěží žen: Jiří Kratochvíl, Nemocniční 586, 381 01 Český Krumlov 

Vedoucí soutěží mužů: Jaroslav Emmer, Novohradská 34, 370 01 České Budějovice 

 

12. Hospodářské náležitosti: 

●družstva startují na vlastní náklady 

●odměny za umístění v JC-M-1, JC-Z-1:     1. místo – ceny v hodnotě 3 000 Kč, 2. místo – ceny 

v hodnotě 2 000 Kč, 3.místo – ceny v hodnotě 1 000 Kč 

●odměny za umístění v JC-M-2, JC-Z-2:           v každé skupině 1. místo – ceny v hodnotě 2 000 Kč 

●licenční poplatek družstva (LPD)                     JC-M-1, JC-Z-1 1 500 Kč  

                                                                            JC-M-2, JC-Z-2 500 Kč 

●úhrada LPD:                                                   současně s přihláškou z banky VISu 

 

13.● Pořádkové pokuty a poplatky: 

Pokuty a poplatky se platí pouze přes banku ve VISu, v případě nezaplacení pokuty se postupuje dle SŘV 

a DŘV (hrací důsledek a projednání v DK). 

Sazebník pořádkových pokut: 

a/   pořadatelé (domácí družstvo): 

 včas nepřipravené hřiště a závady (odpovídá rozhodčí) 100 Kč 

 nezajištění zapisovatele a zápisu (odpovídá rozhodčí) 100 Kč 

 fotozápis nebyl uložen  do VISu v termínu (odpovídá odpovědná osoba) 100 Kč 

 nenahlášení výsledku do VISu v daném termínu (odpovídá odpovědná osoba)                   100 Kč 

 neoznámení změny termínu rozhodčímu a vedoucímu soutěže, neuvedení změn ve VISu 200 Kč 



 

 

b/      družstva: 

 nepředložení soupisky 70 Kč 

 start bez průkazu člena ČVS (respektive registračního průkazu) /bez doložení on-line  

          zobrazením z VISu při nastoupení do zápasu 30 Kč 

 jsou povinna poskytnout po zápase soupeři sprchy s teplou vodou                                       250 Kč   

Sazebník poplatků: 

 změna termínu utkání 200 Kč 

 hrací důsledek 400 Kč 

 podání námitky, podání odvolání 1 000 Kč 

 vystoupení, případně vyloučení ze soutěže 3 000 Kč 

 

14.● Péče o mládež: 

Nebude sledována. V tomto ročníku družstva nemusí mít mládežnická družstva. 

 

15.● Přihlášky pro sezonu 2023–2024: 

• družstva budou podávat přihlášky do příslušných soutěží v termínu 13. až 24.06.2023 

• součástí přihlášky je zaplacení vkladu přes banku ve VISu (odst. 12) 

• náhradní termín podání přihlášky 27.06.2023 – 30.06.2023, v tomto případě je vklad dvojnásobný. 

• družstvo, které se soutěže 23-24 nezúčastní, oznámí toto mailem vedoucímu dané soutěže do 25.6.23. 

 

16.● Rozhodčí: 

Jsou delegováni na každé utkání komisí rozhodčích (KR). Soutěže JC-M-1 řídí 1 rozhodčí.  

STK/KR má právo na exponované zápasy v JC-M-1 delegovat 2 rozhodčí: 

Odměny za řízení utkání: JC-M-1 a JC-Z-1 400 Kč / utkání 

     JC-M-2 a JC-Z-2 320 Kč / utkání 

     zapisovatel  dle dohody s pořadatelem 

Kvalifikace   hlavní rozhodčí 600 Kč 

     delegát KVS  600 Kč  

 

Jízdné: hrazeny jsou prokázané jízdní výdaje z místa bydliště do místa utkání a zpět 

    MHD (bez prokázání)  50,00 Kč 

     soukromé vozidlo    4,70 Kč/km  1 osoba 

           5,20 Kč/km  2 osoby 

Stravné:   trvání   5–12 h    99 Kč 

      12–18 h  138 Kč 

      18 h a více  217 Kč 

 

Omluvy rozhodčích z delegací nahlásit pracovníkovi KR pro předelegace: 

V. Janoušek Husova 9, 370 01  ČB 723469291 janousek@sso.cz 

 

Rozhodčí, který se z vážných důvodů nemůže utkání zúčastnit a tuto skutečnost zjistí až v den zápasu, je  

povinen zajistit náhradu za sebe sám a konečné řešení oznámit V. Janouškovi. 

Důvody změny rozhodčího je nutné zaznamenat do zápisu. 

Rozhodčí je povinen dostavit se k utkání nejméně 20 min. před úředním začátkem v předepsaném úboru 

(primárně v trikách, které zajistil JHC KVS, kalhoty šedé, bílé, modré dlouhé i krátké). 

V případě, že není delegovaný rozhodčí přítomen ani 15 min před začátkem utkání, je domácí družstvo 

povinno zjistit důvod nepřítomnosti a postupovat dle SŘV. 

 

 

    Tomáš Kratochvíl, v.r.      Vlastimil Janoušek, v.r.      Jiří Kratochvíl, v.r. 

      předseda JHC KVS     předseda KR           předseda STK  
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