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R O Z P I S 
soutěží dospělých 2021/2022 

           ============================= 

A .  V Š E O B E C N Á  U S T A N O V E N Í  

1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ 

Mistrovské soutěže vyhlašuje Pražský volejbalový svaz (dále jen PVS).  

Soutěže řídí sportovně technická komise PVS (dále jen STK) ve složení: 

 předseda STK Alexandr Mráz 

  TZ:  ---   MT: 603 778 892 

  E: sasa@freesport.cz     
 

     člen STK Tomáš Buchar 

    TZ:  ---   MT: 775 692 593 

    E: buchar.tom@gmail.com 

 
 

     člen STK Miloš Kočka 

 TZ:  ---   MT: --- 

    E: milos.kocka@vk-lvipraha.cz 
 

 

     člen STK Tomáš  Kudláček 

 TZ:  ---   MT: 774 735 462 

  E: tomas.kudlacek@totalcar.cz 

 

 člen STK Stanislav Mitač 

 TZ:  ---   MT: --- 

    E: smitac@seznam.cz 
 

 

 člen STK Filip Malina, sekretář PVS 

 TZ:  778 004 538  MT: 778 0074 538 

  E: malina@volejbal.cz 

 

Veškerou korespondenci, včetně zápisů o utkání, námitek a odvolání, změn termínů utkání včetně 

dohod o opakování odložených utkání, změn v delegaci rozhodčích a dalších požadavků či podnětů – 

zasílejte na adresu PVS, k rukám sekretáře svazu a vedoucí mistrovských soutěží:  

Filip Malina, Pražský volejbalový svaz, Bělohorská 269/19, 169 00 Praha 6, resp. e-

mailem na adresu: praha@volejbal.cz, telefonicky do 16 hodin na 778 004 538. 
 

2. PŘIHLÁŠKY 

Do soutěže byla přijata všechna družstva, která prostřednictvím žádosti v modulu Podatelna 

VISu ČVS podala elektronickou přihlášku Pražskému volejbalovému svazu (dále jen PVS) do 

mistrovské soutěže PVS 2021/2022 ve stanoveném termínu do 30.6.2021. Několik družstev 

bylo přijato výjimečně i po 30.6.2021. 

Zařazení družstev do jednotlivých soutěží bylo provedeno v souladu s jejich umístěním, 

dosaženým v soutěžním ročníku 2021/2022. PVS si vyhradil právo rozhodnout o způsobu 
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zařazení družstev do soutěže v případech, které nejsou vyjmenovány v bodě 14. tohoto 

Rozpisu. Rovněž uplatnil usnesení předsednictva PVS k dokončení soutěží dospělých 2020/21 

Oddíl odpovídá za správně vyplněnou přihlášku a za bezodkladné písemné (i e-mailem či 

faxem) nahlášení případných změn adresy hřiště, jména a kontaktů na odpovědnou osobu pro 

korespondenci v průběhu soutěžního období. Nesplnění této povinnosti může být 

sankcionováno a v případě, že by vedlo k nesehrání soutěžního utkání, až k uložení hracích 

důsledků provinilému družstvu.  
 

3. POŘADATEL UTKÁNÍ 

Pořadatelem utkání je vždy družstvo, uvedené na prvém místě v pořadí utkání podle 

rozlosování příslušné soutěže viz. příloha (2) Zařazení družstev do soutěže nebo ve VISu. 

4. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 

Hrací termíny a začátky utkání jsou uvedeny včetně náhradních termínů (dále jen NT) a 

začátků utkání v příloze (2) Zařazení družstev do soutěže nebo ve VISu. 

Pořadatel utkání může v odůvodněných případech žádat STK o změnu termínu utkání, resp. o 

změnu pořadatelství utkání. Požadavek na změnu musí pořadatel utkání zaslat spolu 

s písemným souhlasem soupeře e-mailem nebo faxem, resp. poštou, nejméně 2 dny před 

úředním termínem utkání s uhrazeným poplatkem za 1. změnu termínu utkání ve výši 600, - 

Kč (2. a každá další změna 1. 000,- Kč) na účet PVS, jehož číslo je uvedeno v čl. 20 Rozpisu, 

a to i automaticky pomocí odsouhlasené žádosti oběma soupeři a doložené platbou v 

podatelně VISu. Náhradním termínem je obvykle nejbližší volný termín pro oba soupeře.  

Tato povinnost se nevztahuje na odložená utkání z důvodů vyšší moci (povětrnostní 

podmínky, neregulérní hřiště apod.), o čemž je rozhodčím (anebo v případě neúčasti 

rozhodčího na utkání dohodou kapitánů obou družstev) učiněna poznámka v zápisu o utkání o 

opakování utkání v nejbližším volném náhradním termínu. Rozhodčí je povinen poznamenat, 

zda může opakované utkání znovu řídit, resp. zda se nemůže opakovaného utkání zúčastnit. 

Domácí družstvo má povinnost v případě nesehrání utkání odeslat Zápis o utkání v nejbližší 

pracovní den po hracím dnu utkání. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek je 

možné utkání sehrát v hale/tělocvičně, souhlas kapitánů obou družstev však musí být před 

utkáním poznamenán do Zápisu o utkání.  

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek dlouhodobého rázu lze výjimečně odložit 

utkání i v průběhu hracího dne, pokud bude žádost domácího družstva se souhlasem soupeře a 

rozhodčího doručena e-mailem na adresu praha@volejbal.cz nejpozději do 17:00 hodin! 

V ostatních a případech musí družstva i rozhodčí postupovat podle Směrnice ČVS č.04/2011 

změna 07/2021 (SŘV).  

Družstva mají povinnost sehrát odložená utkání v nejbližších možných volných náhradních 

termínech, či jiných volných dnech v týdnu v průběhu trvání mistrovské soutěže, a to včetně 

pátku, soboty a neděle. Rozpisem stanovené náhradní termíny jsou považovány za 

rovnocenné s úředními hracími termíny soutěžní skupiny. 

STK povolí sehrání odloženého utkání po skončení soutěže výjimečně pouze v tom případě, 

že obě družstva vyčerpala všechny možnosti k sehrání utkání v průběhu soutěže a výsledek 

utkání již nemůže ovlivnit sestupy a postupy v soutěžní skupině. 

STK si vyhrazuje právo určit, pro která utkání budou náhradní termíny přednostně využity 

v případech, že by pro nedostatek náhradních termínů bylo ohroženo určení pořadí na 

postupových nebo sestupových místech. 

Při odsouhlasení změny termínu zašle STK nebo pracovník PVS písemné oznámení všem 

zainteresovaným stranám dle předchozího textu (alt 1. prostřednictvím VISu, nebo alt. 2. e-

mailem, nebo alt. 3. sms-zprávou). 
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Za neoprávněné, svévolné změny bez schválení STK budou družstva potrestána hracími 

důsledky dle směrnice ČVS č. 04/2011- změna 07/2021 – Soutěžního řádu volejbalu (SŘV). 

 

Všechny povolené změny a úpravy termínů budou vždy on-line zveřejňovány ve VISu ČVS 

na adrese https://vis.cvf.cz/ ve Složce praha/2021/2022 modulu Soutěže dospělých, podle 

jednotlivých Skupin dle kódů soutěžních skupin, resp. lze vyhledat také na webu PVS 

http://praha.volejbal.cz/Výsledky soutěží, anebo na webu ČVS na adrese http://www.cvf.cz/ 

v rubrice VIS v sekci Soutěže ČVS ve Složce „praha“ a dále „2021/2022“ podle jednotlivých 

skupin,   

 

5. MÍSTO UTKÁNÍ 

Hraje se na hřištích zúčastněných družstev podle rozlosování – viz příloha (2) Zařazení 

družstev do soutěže nebo ve VISu. 

 

6. ÚHRADA NÁKLADŮ 

a) Družstva uhradí Licenční poplatek družstva (LPD) do soutěže 2021/22 na účet PVS 

takto (musí být zaplaceno současně s podáním přihlášky) ve výši: 

 Mistrovství Prahy mužů a žen  - 1. 500,- Kč 

 1. třída mužů a žen   - 1. 500,- Kč 

 Ostatní soutěže mužů a žen  - 1. 000,- Kč 

b) Družstva startují v soutěži na vlastní náklady (vč. úhrady náležitostí rozhodčích). 

c) Hráči a hráčky družstva, trenéři, prokazující se při utkání „Průkazem člena ČVS“, resp.  

rozhodčí listiny PVS 2021/2022 zaplatí dle Směrnice ČVS č. 10/2011 a změna 05/2021 

(viz http://www.cvf.cz/ a dále v menu webu v rubrice Struktura ČVS a dále Stanovy a 

Směrnice ČVS) Licenční (členský) příspěvek ČVS 2021/2022 (dále jen LP) ve výši: 
 

 DOSPĚLÍ, starší 18 let     200,- Kč 

 MLÁDEŽ, do dovršení věku 18 let   100,- Kč 
 

7. ÚČASTNÍCI 

Jsou uvedeni v oddílu v příloze (2) Zařazení družstev do soutěží dospělých PVS 2021/2022. 

Adresář hřišť (hal/ tělocvičen) a organizačních pracovníků družstev najdete ve VISu. 
 

8. PŘEDPIS 

Hraje se podle platných oficiálních Pravidel volejbalu (2021–2024), Směrnice ČVS č. 

04/2011 – změna 07/2021 (Soutěžní řád volejbalu, platný od 1.7.2021, dále jen SŘV), 

ostatních platných sportovně-technických dokumentů (podle čl. 3 SŘV) a ve smyslu jejich 

případných změn a ustanovení tohoto Rozpisu. 

Výjimky z Pravidel volejbalu pro mistrovské soutěže PVS 2021/2022: 

- 2.3. nebudou vyžadovány rozměry pásek (šířka – horní: 7 cm, dolní: 5 cm) 

- 2.5.1 sloupky sítě nemusí být nastavitelné 

- 4.3.3. čísla dresů mohou být od 1 do 99 a nemusí být umístěno uprostřed přední i 

zadní strany (musí být na obou stranách dresu) a není stanovena minimální 

velikost. 
 

Družstva podají žádost k STK PVS o schválení výjimky z oficiálních Pravidel volejbalu 1.2.1. 

v tom případě, že hřiště soutěží hraných venku netvoří jednolitý povrch a jsou opatřena 

http://praha.volejbal.cz/Výsledky
http://www.cvf.cz/
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čarami z umělé hmoty anebo hřiště v hale/tělocvičně nesplňuje požadavky na rozměry hrací 

plochy včetně volných zón a prostorů – viz „Informace k mistrovským soutěžím PVS 

dospělých 2021/2022“ (výjimky z pravidel jsou uvedeny v modulu Soutěže VISu ČVS). 

 

Hraje se jedním regulérním barevným míčem s lepenými plátky značky GALA (Pro Line BV 

5591 S, Pro Line 10 BV 5581 S, Pro Line BV 5121 S CZ, Pro-Line BV 5011 S), MOLTEN 

(V5M5500, VPM5000, VM4500, VM4000, V5M4500-AVL Logo), nebo MIKASA 

(MVA200, VLS300, MVA300, MVA310), podle volby pořadatele, bez podavačů. 

 

9. STARTUJÍ 

Soutěží dospělých se zúčastňují hráči bez omezení věku. 

Hráč může ve stejné věkové kategorii střídavě startovat za jedno družstvo hrající vyšší soutěž: 

a jedno družstvo hrající nižší soutěž: v soutěžích dospělých, pokud hráč nepřesáhne k datu 

stanovenému rozpisem soutěže 23 let. Hráči/hráčky (dále jen „hráči“) jsou uvedeni na 

soupiskách obou družstev, na soupisce družstva vyššího jsou označeni písmenem „S“.  

    Souběžně hostovat podle čl. 10 SŘV, kdy hráč/hráčka může během soutěžního období 

hostovat pouze v jednom družstvu jiného než mateřského oddílu, mohou hráči, jejichž věk 

nepřesáhne k datu stanovenému rozpisem soutěže 23 let a hráčky, jejichž věk nepřesáhne 

k datu stanovenému rozpisem soutěže 23 let. 

 

10.  PODMÍNKY ÚČASTI A POVINNOSTI ODDÍLŮ A DRUŽSTEV 

Jsou uvedeny v čl. 12, 14 a 15 SŘV. Doplnění a upřesnění SŘV: 

a)  Pořadatel utkání je povinen zaslat zápis o utkání jako řádně oskenovanou  

        a čitelnou kopii ve formátu jpg přílohou e-mailu anebo vložením fotografie 

zápisu do systému VIS nejpozději do 24 hodin po hracím dnu!  

b)  Oddíly musí plnit povinnosti podle Přílohy č. 2 DŘV 

         -  pořádková pokuta musí být zaslána platbou přes VIS 

         - v Mistrovství Prahy mužů a žen plnit podmínku povinné péče o mládež   

(viz Příloha č. 3 Rozpisu soutěží dospělých PVS 2021/2022). 

c) Pořadatel je dále povinen zajistit  

 - hostujícímu družstvu a rozhodčímu uzamykatelnou šatnu 

 - hostujícímu družstvu zdroj pitné vody 

          - mít k dispozici Rozpis soutěže a na vyžádání jej předložit rozhodčímu 

d)  Hlášení výsledků utkání: 

     Pořadatel utkání (domácí družstvo) má povinnost hlásit výsledek utkání: 
  1/ SMS-zprávou následujícím způsobem: zástupce domácího družstva odešle ihned po 

  skončení utkání z mobilního telefonu SMS-zprávu na číslo telefonu brány systému VIS:  

           724 234 234 v přesně stanoveném tvaru malými nebo velkými písmeny na displeji   

           mobilu, a to nejpozději do 24:00 hodin (tj do půlnoci!) hracího dne – takto: 

KÓDSOUTĚŽEmezeraČÍSLOUTKÁNÍmezeraVÝSLEDEKUTKÁNÍ 

mezerazávorkaVÝSLEDEKSETŮzávorkuzavřít 
       Příklad: PP-M-1 14 3:1 (-24,23,21,27)   

     pp-m-3-b 8 3:0 (14,24,22)     

      Poznámka : domácí vyhráli set 28:26, 25:14,.. zapsáno (26,14,… 

     domácí prohráli set 26:28, 14:25,.. zapsáno (-26,-14,… 

 2/ osoby, přihlášené a registrované ve VISu s právem 1 (prohlížení) v určené soutěži  

         zadají do 24:00 hodin (tj. do půlnoci!) hracího dne utkání jeho výsledek kliknutím  

    na kolonku ZADEJ u čísla utkání a zapisem v přesně stanoveném tvaru:   
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    VÝSLEDEKUTKÁNÍ mezerazávorkaVÝSLEDEKSETŮzávorkuzavřít 
      Příklad (k utk. PP-M-1 č. 14): 3:1 (-24,23,21,27)  

   Družstvo současně zajistí odeslání elektronické kopie Zápisu o utkání přílohou e-mailu, resp.  

         nahrání fotozápisu k příslušnému číslu utkání ve skupině ve VISu ČVS!. 

11.  NÁLEŽITOSTI 

Náležitosti účastníků utkání podle čl. 6 SŘV: hráči startují na platné „Průkazy členů ČVS“, 

trenéři, funkcionáři, resp. všichni ostatní členové družstva se také prokazují „Průkazem člena 

ČVS“ (dále jen „průkaz“).   

V případě nepředložení platného průkazu ČVS z jakéhokoliv důvodu členem anebo členy 

družstva (účastníky utkání) se postupuje podle čl. 6, bod 4. SŘV, resp. bod 3. SŘV (je možné 

předložit jejich náhled na elektronickém zařízení. V tomto případě se však musí jednat  

o online zobrazení přímo z VIS). 

 

Soupisky podle čl. 7 SŘV: družstva musejí vyhotovit soupisku družstva na soutěžní období 

2021/2022. Soupiska družstva bude vyhotovena automaticky stanoveným způsobem ve VISu 

a následně vytisknuta po splnění těchto podmínek: 

a) hráči/trenéři/funkcionáři musejí mít platné průkazy ČVS, 

b) na soupisce musí být uvedeno nejméně 6 hráčů (bez hráčů „S“, „P“ a „H“), 

c) hráči musí mít zaevidovány/potvrzeny platby LP 2021/2022 automaticky z Podatelny VISu 

    anebo určeným způsobem pracovníkem PVS,  

Vytisknutá soupiska z VIS je platným originálem opatřeným čárovým kódem, nepotvrzuje se. 

Soupisku před utkáním družstva předkládají ke kontrole rozhodčímu. Místo papírové 

soupisky je možno předložit její náhled na elektronickém zařízení. V tomto případě se však 

musí jednat o online zobrazení přímo z VIS. N Nepředložení soupisky bude sankcionováno 

pořádkovou pokutou, nesmí to být však důvodem pro odmítnutí startu hráčů družstva, pokud 

tito mají v pořádku náležitosti účastníků utkání dle čl. 6 SŘV.  

Důležitá upozornění: 

1) Hráč, který není v okamžiku utkání uveden na soupisce družstva, nesmí v utkání startovat.  

    Porušením tohoto ustanovení se družstvo i hráč vystavuje sportovně-technickým a discipli- 

    nárním sankcím ze strany soutěžní komise včetně hracích důsledků podle čl. 27 SŘV 
 

2) Změny a doplňování soupisek družstev soutěží PVS mohou být provedeny do termínů 

    uzávěrky soupisek: 

    a) do 31.3.2022 v soutěžích, hraných na venkovních hřištích (výjimkou jsou hostování  

        nebo přestupy hráčů, zúčastněných v kvalifikacích do soutěží ČVS 2020/2021,  

        a doplňování soupisek družstev M1 a Z2 2021/2022 – kdykoliv během soutěže), 

    b) do 11.1.2022 v soutěžích PP-M, PP-Z, PP-Z-1, hraných v halách/tělocvičnách, 

    Tyto změny a doplňování soupisek mohou být provedeny pouze osobou s právem 4, resp. 3  

     k soupisce družstva, a to v jakémkoliv časovém období do uzávěrky soupisek. Po výše  

     uvedených termínech může soupisky výjimečně individuálně doplňovat na žádost družstva 

     e-mailem jen vedoucí soutěže nebo jeho zástupce (STK PVS) po kontrole splnění  

     ustanovení o doplňování soupisek družstev dle bodu 11 tohoto Rozpisu.  
 

3. Přeřazování hráčů podle čl. 8 SŘV a doplňování soupisek je možné: 

    a) v rámci téhož oddílu 

    - z družstev vyšších soutěží do soutěží nižších kdykoliv, pokud hráč nestartoval ani  

      v jednom utkání vyšší soutěže (dle čl. 8 odst. 1 SŘV) 

    - z družstev nižších soutěží do soutěží vyšších trvale kdykoliv během soutěže 

    - nelze přeřazovat hráče v téže soutěžní třídě (např. z družstva PP-M-3-B do PP-M-3-C) 



Pražský volejbalový svaz, z. s. 

        Bělohorská 269/19, Praha 6–169 00 

Tel: 778 004 538, e-mail: praha@volejbal.cz 

 

6 

 

    b) po přestupu nebo po zahájení hostování z mateřského do nového oddílu 

- z nižší do vyšší třídy kdykoli 

- z vyšší třídy (včetně soutěží ČVS) do nižší třídy (kromě PP-M-1 a PP-Z-2) do 31.3.2022,  

  u soutěže PP-M-1 a PP-Z-2 kdykoliv během soutěže, u soutěží PP-M, PP-Z a PP-Z-1  

  do termínu 13.1.2022 

    c) při návratu z hostování do mateřského oddílu u soutěží venku kdykoliv během  

        soutěže, u soutěží PP-M, PP-Z a PP-Z-1 do termínu: 11.1.2022 

    d) u hráčů, neuvedených na žádné soupisce družstva soutěží 2021/2022,  

        a dále hráčů nar. 1.1.1969 a starších a hráček nar. 1.9.1974 a starších, kdykoliv. 

12. SYSTÉM SOUTĚŽE 

Soutěže PVS 2021/22 se hrají systémem každý s každým v soutěžních skupinách po 10 

družstvech, dvoukolově doma a venku podle Bergerových tabulek na tři vítězné sety.  

Výjimkou z těchto zásad jsou skupiny: PP-M, kterou tvoří 12 družstev. 

Mistrovství Prahy mužů (PP-M) a žen (PP-Z) a 1. třída žen (PP-Z-1) –  

se hrají na hřištích uvnitř hal/tělocvičen ve sjednaných termínech dle pořadatelů v období 

 1. část soutěže: 11 kol (PP-M–11 kol) - říjen–prosinec 2021 

 2. část soutěže: 8 kol (PP-M–11 kol) - leden–březen 2022 (M – + duben 2022) 

Ostatní soutěže se hrají na hřištích venku v termínech, stanovených STK PVS v období 

 1. část soutěže: 6 kol - září 2021 

 2. část soutěže: 13 kol - květen - červen 2022 

Součástí termínových kalendářů soutěží jsou náhradní termíny (NT) – viz oddíl C. Soutěže. 

Náhradní termíny jsou rovnocenné s hracími dny soutěží. Náhradní termíny STK jsou určeny 

výhradně pro potřebu termínových přesunů celých soutěžních kola anebo pro výjimečné 

situace. 
 

13.  HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Hodnocení výsledků se provádí podle čl. 28 SŘV. Bodování výsledků utkání italským 

způsobem, tj. vítězství 3:0 a 3:1 = 3 body, vítězství 3:2 = 2 body, prohra 2:3 = 1 bod, prohra 

0:3 a 1:3 = 0 bodů, kontumace = -1 bod. V případě rovnosti bodů jednoho či více družstev 

rozhoduje o pořadí: 1. vyšší počet vítězství, 2. vyšší podíl setů, 3. vyšší podíl míčů.   

14.  POSTUPY 

PP-M, PP-Z  vítěz má právo postupu do kvalifikace o 2. ligu 2022/2023 

PP-M-1  vítěz má právo postupu do PP-M 2022/2023 

PP-Z-1   vítěz má právo postupu do PP-Z 2022/2023 

PP-M-2-A, M-2-B vítězové skupin mají právo postupu do PP-M-1 2022/2023 

PP-Z-2   vítěz má právo postupu do PP-Z-1 2022/2023 

PP-M-3-A, B, C vítězové skupin mají právo postupu do PP-M-2 2022/2023 

PP-Z-3-A, B  vítězové skupin mají právo postupu do PP-Z-2 2022/2023 

PP-M-4,    vítěz skupiny má právo postupu do PP-M-3 2022/23 

PP-Z-4-A, B, C vítězové skupin mají právo postupu do PP-Z-3 2022/2023 

15.  SESTUPY 

PP-M   družstvo na 12. místě sestoupí do PP-M-1 2022/2023 (v případě, že  

   vítězné družstvo PP-M-1 neprojeví zájem o postup do PP-M 2022/2023,  

   žádné družstvo z PP-M nesestupuje */viz pozn.)  

 

PP-Z   družstvo na 10. místě sestoupí do PP-Z-1 2022/2023 
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PP-M-1  družstva na 9. a 10. místě sestoupí do skupin PP-M-2 2022/2023 

PP-Z-1   družstvo na 10. místě sestoupí do PP-Z-2 2021/22 (v případě, že vítězné  

družstvo PP-Z-2 neprojeví zájem o postup do PP-Z-1 2022/2023, žádné 

družstvo ze PP-Z-1 nesestupuje */viz pozn.)  

PP-M-2-A, M-2-B dr. na 10. a horším 9. místě ze 2 skupin sestoupí do PP-M-3 2022/23 

PP-Z-2   družstva na 9. a 10. místě sestoupí do PP-Z-3 2022/2023 

PP-M-3-A, B, C horší družstvo na 10. místě ze skupin sestoupí do PP-M-4 2022/2023 

PP-Z-3-A, B  družstva na 9. a 10. místě ze 2 skupin sestoupí do PP-Z-4 2022/2023 

 

 

Důležité upozornění STK PVS!!! Upřesnění čl. 4 odst. 2d) SŘV 

Postupy: Družstvo, které si na základě konečného umístění zajistilo účast ve vyšší soutěži 

PVS nebo v kvalifikaci do 2. ligy dospělých 2022/2023, v případě odmítnutí práva na postup 

má právo se zúčastnit v příštím soutěžním období stejné soutěžní třídy, jakou hrálo dosud.  

STK PVS nabídne v takovém případě možnost postupu družstvům na 2., resp. 3. místě téže 

soutěžní skupiny. Pokud i tato družstva právo postupu odmítnou, může řídící orgán na 

uvolněné místo v soutěžní třídě zařadit družstvo dle vlastního uvážení, přednostně družstvům 

hrajícím ve vyšší třídě. 

STK PVS má právo na schválení dohody o přenechání práva startu v soutěžní třídě.           

STK PVS si vyhrazuje právo upravit postupy a sestupy podle postupů a sestupů do soutěží 

ČVS a ze soutěží ČVS, dále podle počtů přihlášených družstev s přihlédnutím ke skutečnosti, 

zda bude družstvo hrát soutěž 2022/2023 na hřišti venku nebo uvnitř hal/tělocvičen.  

_Sestupy: * ze soutěže PP-M může do PP-M-1 2022/2023 sestoupit družstvo pouze v tom 

případě, že vítěz PP-M-1 využije práva postupu do PP-M 2022/2023. Totéž ustanovení platí 

pro sestup ze soutěže PP-Z-1, pokud vítěz PP-Z-2 využije práva postupu do PP-Z-1 

2022/2023. V případě, kdy družstvo mužů odmítne právo startovat v PP-M 2022/23. resp. 

družstvo žen do PP-Z-1 2022/2023, sestoupí do 4. třídy mužů nebo žen. 

Společné ustanovení pro postupy a sestupy:  

Pro určení pořadí družstev z různých skupin téže soutěžní třídy budou uplatněna následující 

kritéria pro určení postupu a sestupu: 

1) podíl počtu získaných bodů k počtu sehraných utkání 

2) vyšší počet vítězství, v dalším pořadí pak vyšší podíl setů, dále pak vyšší podíl míčů 

3) v případě stejných podílů sehrání kvalifikačních utkání. Termíny určí STK PVS, utkání  

    musejí být sehrána do zahájení soutěží dospělých 2022/2023. 

 

16.  ROZHODČÍ 

Delegaci a změny v delegaci rozhodčích provádí komise rozhodčích PVS. Změny 

v delegacích na základě omluvy rozhodčího zajišťuje rovněž KR PVS.  

Utkání řídí jeden rozhodčí. Komise rozhodčích si vyhrazuje právo delegovat 2. rozhodčího 

bez nároku na vyplacení náležitostí rozhodčího pořadatelem utkání 

Pokud se v soutěžích PP-M, PP-Z, PP-Z-1 2021/22 a ve všech ostatních soutěžích v utkáních 

podzimní části, hraných od 1.9. do 30.9.2021 na venkovních hřištích, nedostaví delegovaný 

rozhodčí včas, bude utkání zahájeno bez prodlení s náhradním rozhodčím podle čl. 22 SŘV.  

Rozhodčí řídí utkání v předepsaném úboru, s povinností nosit odznak rozhodčího ČVS. 

Delegovaní rozhodčí jsou uvedeni v rozlosování soutěží. 

Listina rozhodčích PVS 2021/2022 je uvedena v Příloze č. 1 Rozpisu. 

Rozhodčí na listině PVS jsou povinni uhradit LP 2021/2022 v hodnotě odpovídající věku.   
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Náležitosti rozhodčích: 

Odměna za řízení a cestovní náhrady 
- soutěže M + Z, M1 + Z1          - Kč 400,- celkem / 1 utkání vč. paušálu cestovného 

     - soutěže M2 + Z2, M3 + Z3, M4 + Z4    – Kč 320,- celkem / 1 utkání vč. paušálu cestovného 

 

Náležitosti rozhodčího (bez zdanění) je pořadatel povinen vyplatit před utkáním. 

17.  NÁMITKY 

Jejich podání v I. instanci se řídí podle čl. 29 a 32 SŘV a zasílají se doporučenou poštou na 

adresu STK PVS, uvedenou v záhlaví Rozpisu. Odvolání a společná ustanovení – viz čl. 30 a 

32 SŘV. 
 

18. ZÁPISY O UTKÁNÍ 

Pořizují se na předepsaném tiskopisu Zápisu o utkání formátu A4 podle čl. 21 SŘV a zasílají 

elektronickou oskenovanou či fotografickou kopií zápisu přílohou e-mailu anebo přímo 

zadáním do VISu nejpozději následující pracovní den po úředním hracím dnu utkání na 

adresu vedoucího soutěží podle bodu 1 Rozpisu. Poznámka: STK povoluje elektronické 

zasílání řádně oskenovaných a čitelných Zápisů o utkání na e-mailovou adresu vedoucí 

soutěže praha@volejbal.cz. Nesplnění uvedené povinnosti bude sankcionováno (viz čl.16). 
 

19.  POŘÁDKOVÉ POKUTY 

V mistrovských soutěžích PVS 2021/2022 budou pořádkové pokuty udělovány v souladu se 

SŘV za následující nesplnění sportovně-technických dokumentů 

- nenastoupení družstva v utkání dle rozpisu:                až do výše 3. 000,- Kč 

- bezdůvodné jednostranné nedohrání utkání, resp. soutěže:     až do výše 5. 000,- Kč 

- nezaslání zápisu o utkání v určeném termínu dle bodu 18 Rozpisu až do výše 1. 000,- Kč 

- nesplnění povinnosti hráčů/hráček družstva mít předepsanou stejnou výstroj  

  (tričko a trenýrky) v souladu s Pravidly volejbalu     až do výše 2. 000,- Kč 

- nesplnění povinnosti zaslat SMS hlášení o výsledku, resp. zadat výsledek 

  utkání do VISu ve stanovené lhůtě dle bodu 10 Rozpisu:                až do výše 1. 000,- Kč 

- za nevyplnění údajů o hřišti a o kontaktní osobě ve VISu  

  či neoznámení změny o nich neodkladně vedoucímu soutěže    až do výše 3. 000,- Kč 

- za ostatní přestupky proti oficiálním Pravidlům volejbalu, proti SŘV resp. proti  

  ustanovení Rozpisu soutěží dospělých PVS 2021/22                      až do výše  5. 000,- Kč 
 

20.  BANKOVNÍ SPOJENÍ PVS 

Adresát: Pražský volejbalový svaz, Bělohorská 269/19, 169 00 Praha 6 

Bankovní ústav: Raiffeisen Bank a.s., č. účtu: 8419897001 / 5500. 

 

21.  TITULY A  CENY 

M, Z  Vítěz získává titul "Mistr Prahy 2021/2022“ a obdrží diplom, pohár a medaile. 

   Družstva na 2. a 3. místě obdrží diplomy a medaile.  
 
 

V Praze dne 4. srpna 2021 

 

Bc. Jakub Lébl, MBA          Alexandr Mráz  Bc. Filip Malina, DiS.  

           předseda PVS           předseda STK PVS                    sekretář PVS 

mailto:praha@volejbal.cz
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