Pražský volejbalový svaz

Bělohorská 269/19, Praha 6–169 00
Tel: 778 004 538, e-mail: sekretariat@volejbalpraha.cz

INFORMACE
k soutěžím přeborů mládeže PVS 2022/2023
================================================
1. Přílohy k “INFORMACI”
a) Přihláška do mistrovské soutěže Pražského volejbalového svazu (dále jen PVS) 2022/2023
- návod STK PVS k vyplnění elektronické Přihlášky ve VISu ČVS
b) Harmonogramy soutěží mládeže – CHLAPCI a DÍVKY 2022/2023

2. Přihlášky do soutěží mládeže PVS 2022/2023
Družstva se musí do soutěží přeborů Prahy mládeže PVS 2022/2023 přihlásit jediným
způsobem podáním elektronické “Přihlášky do soutěže KVS/OVS” jako kvalifikované Žádosti v
modulu Podatelna VISu ČVS (viz NÁVOD uvedený v rubrice návodu ve VIS) !!!
Družstva se přihlašují do soutěže, kterou budou hrát v soutěžním období 2022/2023,
a vyplňují pouze tyto názvy soutěží:
PP-U22Z, PP-U20M, PP-U20Z, PP-U18M, PP-U18Z, PP-U16M, PP-U16Z, PP-U14M, PP-U14Z,
U soutěže minivolejbalu dívek PP-MINI-MODRY
Dlouhodobá mistrovská soutěž v kategorii U22 chlapci se nevyhlašuje!
INFORMACE s přílohou – návodem k vyplnění elektronické Přihlášky ve VISu zasíláme
elektronickou poštou na e-mailové adresy organizačních pracovníků těch družstev, která startovala
v soutěžích přeborů mládeže PVS 2021/2022, případně novým zájemcům o start v soutěžích
mládeže PVS v soutěžním období 2022/2023.
Dokumenty jsou zveřejněny na webu PVS v rubrice Soutěže/Dokumenty k soutěžím.
3. Licenční poplatek družstva (LPD) v soutěžích přeborů Prahy mládeže 2022/2023
a) Licenční poplatek družstva (dále jen LPD) do soutěže za družstvo mládeže:
PP-U22Z
500, - Kč
PP-U20 (dříve junioři/juniorky)
500, - Kč
PP-U18 (dříve kadeti/kadetky)
500, - Kč
PP-U16 (dříve starší žáci/žákyně)
300, - Kč
PP-U14 (dříve mladší žáci/ žákyně)
300, - Kč
PP-MINI-MODRY (U13 modrý mini dívek) 300, - Kč
b) Účastník soutěže (družstvo/oddíl/klub) uhradí nejpozději v termínu podání přihlášky LPD do
soutěže následujícím způsobem platbu za jedno právě přihlašované družstvo oddílu/klubu
převodem stanovené částky LPD z účtu přihlašovaného družstva v modulu Banka volejbalového
Informačního Systému (VISu) ČVS na účet PVS v Bance VISu číslo 000010.
Bez současné úhrady LPD nebude elektronická Přihláška družstva 2022/2023 přijata!
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UZÁVĚRKA Přihlášek do soutěže mládeže včetně současné úhrady LPD do soutěže:
PP-U22Z, PP-U20M, PP-U20Z, PP-U18M, PP-U18Z, PP-U16M, PP-U16Z ,PP-U14Z do 30. června 2022 !

PP-U14M,PP-MINI-MODRY

do 30. srpna 2022 !

c) žádosti o výjimku z rozměrů a povrchu hřiště (viz pravidlo 1. a 2. Pravidel volejbalu), zejména 3
m volná zóna kolem čar hřiště, výška 7 m nad hrací plochou, povrch hřiště), musí být uvedené
v poznámce Přihlášky a odeslané přílohou e-mailu na adresu PVS v termínu stanovené uzávěrky
přihlášek.
Důležité upozornění:
Přihláška družstva bude do soutěže mládeže PVS 2022/2023 přijata pouze za předpokladu:
- úhrady LPD současně s podáním elektronické Přihlášky ve VISu ČVS do soutěže
- potvrzením splnění podmínky - možnosti zajištění hřiště družstva v hale/tělocvičně pro povinnou
organizaci minimálně jednoho turnajového kola skupiny přeboru dané kategorie, uvedené
v Poznámce v Přihlášce anebo zasláním e-mailu na sekretariat@volejbalpraha.cz
4. Věkové kategorie
Mládež:
PP-U22Z
PP-U20 (dříve junioři/juniorky)
PP-U18 (dříve kadeti/kadetky)
PP-U16 (dříve starší žáci/žákyně)
PP-U14 (dříve mladší žáci/ žákyně)
PP-MINI-MODRY (U13 mini dívek)

narozené
narození/é
narození/é
narození/é
narození/é
narozené

1.1.2002 a mladší
1.1.2004 a mladší
1.1.2006 a mladší
1.1.2008 a mladší
1.1.2010 a mladší
1.7.2010 a mladší

5. Licenční (členské) příspěvky ČVS (LP hráčů/hráček)
Všichni/všechny/ hráči/hráčky/, uvedení/é/ na soupisce družstva do soutěže, trenéři a
funkcionáři, prokazující se průkazem ČVS a rozhodčí na listině rozhodčích PVS 2022/2023, mají
povinnost zaplatit členský příspěvek ČVS 2022/2023 (dále jen LP) podle schválené Směrnice ČVS č.
10-11_změna_06/2022 pro soutěžní období 2022/2023 podle svého věku takto:
Dospělí (muži a ženy) starší 18-ti let věku
Mládež a děti do dovršení věku 18-ti let

……… 300,- Kč
……… 200,- Kč

Platba může být realizována pouze prostřednictvím kvalifikované žádosti “Platba licenčních
příspěvků” v Podatelně VISu ČVS. Uhrazená platba je automaticky připsána každému jednotlivému
plátci do databáze VISu.
.
Platby LP 2022/2023 budou evidovány ve VISu počínaje dnem 1.7.2022 a konče dnem
30.6.2023.
Důležité upozornění:
Hráči/hráčce, trenérovi či funkcionáři družstva, který neuhradí LP, nebude systémem VIS
umožněno být zařazen/a na soupisku družstva soutěžního ročníku 2022/2023.
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„Odpovědná osoba oddílu ve VISu ČVS“ musí mít zaplacen LP na příslušné soutěží období,
pokud chce provádět úkony ve VISu ČVS!
Start na Průkaz člena ČVS bez zaevidování platného licenčního příspěvku ČVS 2022/2023 bude
považován za neoprávněný start se všemi důsledky podle čl. 27 SŘV.
6. Soupiska družstva, postup při jejím vyhotovení a schvalování PVS
Přesný postup při vyhotovení soupisky družstva a jejím potvrzení včetně zaevidování úhrady LP
členů družstva do VIS pracovníky sekretariátu PVS bude vysvětlen návodem k tvorbě soupisky
družstva ve VISu, který bude vydán sportovně-technickou komisí PVS v průběhu července t.r. a
kromě zaslání elektronickou poštou organizačním pracovníkům družstev bude též k dispozici jako
příloha ROZPISU soutěží mládeže PVS 2022/2023 na webu PVS www.volejbalpraha.cz v rubrice
Soutěže/Dokumenty k soutěžím. K tomu je třeba, aby pro každé družstvo byla předem určena
osoba (může být totožná s osobou organizačního pracovníka/trenéra/trenérky družstva), která má
přístup na PC a vlastní svoji e-mailovou adresu. Jméno, příjmení a kontakt této osoby včetně emailu uveďte na přihlášce.
Pokud tato osoba již získala v minulosti přístup do VISu, má vlastní Uživatelské jméno a
Přístupové heslo do VISu, nemění se. Nově nahlášená osoba se může ihned zaregistrovat v
systému VIS ČVS na adrese https://vis.cvf.cz/ stanoveným způsobem v rubrice Zřízení přístupu do
VISu a po obdržení práv k užívání bude moci vykonávat úkony, spojené s přípravou seznamů členů
družstva k úhradě LP, přípravou soupisek družstev apod.
7. R ů z n é
a) ROZHODČÍ - Komise rozhodčích PVS v zájmu zkvalitnění průběhu mistrovských utkání
mládeže bude obsazovat všechny turnaje přeborů Prahy mládeže (s výjimkou soutěží
mladších žáků a minivolejbalu dívek) delegovanými rozhodčími. Odměny rozhodčím:
200,- Kč / 1 utkání + cestovné paušál MHD 80,- Kč u utkání na dva vítězné sety
250,- Kč / 1 utkání + cestovné paušál MHD 80,- Kč u utkání na tři vítězné sety
Při turnajích pořádaných mimo území hlavního města Prahy (např. v Dolních Břežanech)
se hradí i stravné dle předpisů ČVS (ve výši 87,- Kč/den).
b) STARTOVNÉ
Startovné v jednotlivých kategoriích Přeboru Prahy pro turnaje v hale/tělocvičně:
Kategorie U13 Minivolejbal:
450 ,-Kč
Kategorie U14 Mladší žáci:
525,-Kč
Ostatní kategorie:
1200,-Kč
Startovné v jednotlivých kategoriích Přeboru Prahy pro venkovní turnaje:
Kategorie U13 Minivolejbal:
450,-Kč
Kategorie U14 Mladší žáci:
450,-Kč
Ostatní kategorie:
600,-Kč
Startovné je splatné oproti faktuře vystavené PVS na soutěžní období roku 2022 (září – prosinec
2022) do zahájení kvalifikací v každé jednotlivé kategorii. A na soutěžní období roku 2023 (leden –
červen 2023) do 8.1.2023. Faktura bude vystavena souhrnně za všechna startující družstva klubu.
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Pořadatel obdrží startovné včetně příspěvku PVS ve výši 1000,-Kč (u pětičlenných skupin 2000,-Kč)
před zahájením každého jednotlivého soutěžního kola / turnaje, ponížené o platbu za rozhodčí.
Výjimku tvoří soutěž mladších žáků a modrého minivolejbalu dívek, kdy pořadatel obdrží paušální
platbu ve výši stanovené výborem PVS po uzávěrce přihlášek.
Platba rozhodčím bude realizována prostřednictvím PVS.

c)

Harmonogram soutěží dívek a chlapců s uvedením termínů jednotlivých kvalifikací a
soutěžních kol je přílohou tohoto materiálu.

d)

Termíny Velkých cen Prahy mládeže 2022 jsou uvedeny v Harmonogramech soutěží.

e)
ROZPIS SOUTĚŽÍ – STK PVS připravuje vydání ROZPISU soutěží mládeže PVS 2022/2023,
ve kterém budou shromážděny všechny dostupné a potřebné podklady k nadcházejícímu
soutěžnímu období včetně údajů o termínových kalendářích soutěží, o družstvech a jejich hřištích a
pod. Rozpis bude zaslán družstvům před zahájením soutěží.
f)

ZÁPISY O UTKÁNÍ - PVS schválil pro všechny soutěže dospělých i mládeže 2022/2023
(kromě PP-U14M a PP-MODRY-MINI) povinnost vést v utkáních Zápis o utkání formátu A4.

Informace k soutěžím přeborů Prahy mládeže PVS 2022/2023 byly schváleny komisí mládeže PVS a
Výborem PVS dne 31.5.2022.

V Praze dne 31.května 2022

Bc. Jakub Lébl, MBA
předseda PVS

Dana Vaiglová
předseda KM PVS

Alexander Mráz
předseda STK PVS

Svatava Haníková
sekretář PVS

Přílohy:
1x Harmonogram soutěží mládeže PVS 2022/2023 – CHLAPCI
1x Harmonogram soutěží mládeže PVS 2022/2023 – DÍVKY
1x Přihláška do soutěží mládeže PVS 2022/2023 – NÁVOD k vyplnění elektronické Přihlášky z VISu
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