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ROZPIS 

soutěží Přeborů Prahy mládeže PVS 2022/2023 

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

 

1. ŘÍZENÍ  SOUTĚŽÍ 

Soutěže mládeže jako Přebory Prahy vyhlašuje Pražský volejbalový svaz.  

Řízením soutěží je pověřena soutěžní komise mládeže PVS (SKM) ve složení: 

 

 předseda SKM  Dana Vaiglová, místopředseda PVS,  předseda KM PVS 

     MT: 602 464 001  e-mail: vaiglova@volejbalpraha.cz 

   
 člen SKM Ing. Daniel Dvořák, člen výboru PVS, člen KM PVS 

     MT: 605 279 179  e-mail: volejbal@skdansport.cz 

 
 člen SKM Svatava Haníková, sekretář PVS, člen STK PVS  
    MT: 778 004 538 e-mail: sekretariat@volejbalpraha.cz 

 

Vedoucí soutěží Přeborů Prahy 2022/2023 - kategorie: 

PP-U22Z  - Dana Vaiglová  

PP-U20Z - Mgr.Dana Dvořáková  PP-U20M - Ing.Daniel Dvořák 

PP-U18Z  - Dana Vaiglová    PP-U18M - Ing. Daniel Dvořák 

PP-U16Z - Ing. Martin Lepič   PP-U16M - Martin Kroh 

PP-U14Z      - Radka Mihaličková  PP-U14M - Barbora Vojtíšková  

PP-MINI-MODRY dívek  - Mgr. Kristýna Vacková 

 

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

změn v delegaci rozhodčích a dalších požadavků či podnětů - zasílejte na adresu PVS, k rukám 

sekretáře svazu: 

 Pražský volejbalový svaz,   Svatava Haníková 

Bělohorská 269/19, 169 00 Praha 6 

 MT:  778 004 538 e-mail: sekretariat@volejbalpraha.cz 

  

Registrace a přestupy Vladimír  B e d n á ř , registračně-matriční úsek ČVS,  

 Bělohorská 269/19, 169 00 Praha 6 

 TZ:  245 006 214 MT: 770 187 001 

 e-mail: bednar@cvf.cz 

 

 

2. PŘIHLÁŠKY 

Do soutěže budou přijata všechna družstva, která v souladu s INFORMACEMI k soutěžím mládeže 

PVS 2022/2023 podají elektronickou přihlášku Pražskému volejbalovému svazu (dále jen PVS) do 

mailto:bednar@cvf.cz
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mistrovské soutěže mládeže PVS 2022/2023 ve stanoveném termínu tj. do 30.6.2022 , mladší žáci 

a modrý minivolejbal dívek do 30.8.2022. Zařazení družstev do soutěží bude provedeno v souladu 

s jejich umístěním, dosaženým na kvalifikačním turnaji, vypsaném zvláštním dokumentem-

rozpisem dle Harmonogramů soutěží mládeže PVS 2022/2023-dívky a chlapci. 

 

3. POŘADATEL TURNAJE / UTKÁNÍ 

Pořadatelem turnaje/utkání je vždy družstvo, označené vedoucím soutěže jako pořadatel 

v Rozpisu (propozicích) jednotlivých kol soutěžní skupiny (ligy) soutěže Přeboru Prahy 2022/2023 

podle výsledků rozlosování příslušné soutěže. 

 

4. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 

Hrací termíny jsou uvedeny v Harmonogramu soutěží mládeže PVS 2022/2023 – chlapci a dívky, 

schváleným KM PVS a STK PVS. Další upřesnění včetně zahájení bude uvedeno v rozpisu 

(propozicích) jednotlivých kol soutěžních skupin. Všechny schválené termíny, jejich změny včetně 

začátků turnajů/utkání budou zveřejňovány na webu PVS www.volejbalpraha.cz , resp. ve VISu ČVS 

v sekci praha/mládež 2022/2023 a zasílány všem zúčastněným družstvům nejméně 7 dnů před 

hracími termíny soutěžního kola Přeboru Prahy 2022/2023 dané věkové kategorie. 

 

5. MÍSTO UTKÁNÍ 

Hraje se na hřištích v halách/tělocvičnách i venkovních kurtech (kvalifikace mladších a starších žáků 

a kadetů) zúčastněných družstev podle rozlosování. Povolené výjimky z rozměrů a povrchů hřišť 

budou zveřejněny na VISu vždy u příslušného družstva. 

 

6. ÚHRADA NÁKLADŮ 

 
a) Družstva uhradí licenční poplatek družstva (LPD) do soutěže 2022/2023 na účet VIS (PVS) 
současně s podáním elektronické přihlášky v Podatelně VISu ve výši: 
PP-U22Z, U20M/Z,U18M/Z    -  500,- Kč 
PP-U16M/Z, U14M/Z, PP-MINI-MODRY -  300,- Kč 
 
b) Družstva startují v soutěži na vlastní náklady. 
 
c) Družstva uhradí startovné do soutěže dle bodu 7b „Informací k soutěžím mládeže 2022/2023“ 
oproti daňovému dokladu (faktuře), který vystaví PVS na soutěžní období roku 2022 (září – 
prosinec 2022) se splatností do zahájení soutěží, resp.kvalifikací v každé jednotlivé kategorii a na 
soutěžní období roku 2023 (leden – červen 2023) se splatností do 5. 1. 2023. Daňový doklad 
(faktura) bude vystaven souhrnně za všechna startující družstva klubu. 
 

d) Pořadatel má nárok na paušální úhradu nákladů spojených s organizací jednotlivého soutěžního 
kola / turnaje ve výši uvedené v následující tabulce:  
 
 
 
 

 
 

http://www.volejbalpraha.cz/
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Pořadatel je povinen vystavit na paušální úhradu nákladů na turnaj(e) daňový doklad (fakturu) a to 
nejpozději do 31.12.2022 (za období září – prosinec 2022) a do 30.6.2023 (za období leden – 
červen 2023) s textem: „Fakturujeme vám náklady spojené s pořádáním turnaje ……… (název 
soutěže, soutěžní kolo, liga) konaného dne ……… (datum turnaje)“ 
 
e) Pořadatel turnaje nevyplácí žádné odměny a náhrady rozhodčím (platba rozhodčím bude 
realizována prostřednictvím PVS). Pořadatel turnaje není oprávněn vyžadovat od zúčastněných 
družstev žádné úhrady či poplatky. 
 
f) Hráči/hráčky družstva, trenéři (prokazující se při utkání průkazem trenéra resp. „Průkazem 
člena ČVS“) a rozhodčí listiny PVS 2022/2023 zaplatí individuální licenční příspěvek (dále jen LP) ve 
výši: 
  DOSPĚLÍ starší 18 let   - 300,- Kč 

  MLÁDEŽ do dovršení věku 18 let  - 200,- Kč 

 

7. ÚČASTNÍCI 

 

Jsou uvedeni ve VISu v příslušných věkových kategoriích dle kódu soutěže a v Příloze Rozpisu - 

Přehled družstev přihlášených do soutěží mládeže PVS 2022/2023. 

Adresář hřišť (hal/ tělocvičen) a organizačních pracovníků družstev – je uveden ve VISu v rubrice 

Praha/Soutěže 2022/2023 /Mládež  dle kódu příslušné kategorie soutěže. 

 

8. PŘEDPIS 

Hraje se podle platných oficiálních Pravidel volejbalu, Směrnice ČVS č. 04/2011-Změna 08/2022 – 

Soutěžní řád volejbalu ( dále jen SŘV), ostatních platných sportovně-technických dokumentů a 

ustanovení tohoto Rozpisu. Výjimky z Pravidel volejbalu pro mistrovské soutěže mládeže PVS 

2022/2023: 

- 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 

- 4.3.3.1. čísla na dresech nemusí být vpředu centrálně umístěna 

- 4.3.3.2. výška čísel na dresech (přední část min. 15 cm, zadní část min. 20 cm) nebude vyžadována 

     
Halové turnaje Venkovní turnaje 

Počet účastníků (družstev) turnaje 5 4 
3     

dvoukolově 

3                  
na tři vítězné 

sety 
5 4 

3     
dvoukolově 

3                  
na tři vítězné 

sety 

Kategorie: 
Počet 

rozhodčích 
                

U22Z, U20M/Z, 
U18M/Z,U16M/Z, 
U14Z 

1 rozhodčí 5920 4520 3320 3770 2920 2120 1520 1970 

2 rozhodčí 5840 4440 xxx xxx 2840 2040 xxx xxx 

U14M 

bez rozhodčích 

21 družstev v soutěži (kole) – Paušální odměna pořadatele kola v hale -  9700,-Kč- nutno domluvit 
se LVY 

MODRY-MINI 
60 družstev v soutěži (kole) -  Paušální odměna pořadatele  kola – 5000,-Kč (náklady nájmu haly 
hradí PVS) 
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Družstva podají žádost k STK PVS, resp. uvedou na přihlášce družstva do soutěže v případě, že 

hřiště v hale/tělocvičně nesplňuje požadavky na rozměry hrací plochy včetně volných zón a 

prostorů dle Pravidla 1.2.1. Oficiálních pravidel volejbalu 

  

Výšky sítí: 

modrý mini dívek  - 205 cm 

mladší žákyně    - 210 cm 

starší žákyně   - 220 cm 

kadetky a juniorky  - 224 cm 

mladší žáci   - 220 cm 

starší žáci   - 230 cm 

kadeti    - 243 cm 

 

Míče: 

Hraje se jedním regulérním barevným míčem s lepenými plátky značky GALA, MOLTEN nebo 

MIKASA s homologační značkou FIVB, podle volby pořadatele, bez podavačů míčů. 

 

9. STARTUJÍ   

Soutěží mládeže se účastní hráči / hráčky těchto věkových kategorií: 

PP-U22Z    narozené 1.1.2002 a mladší 

PP-U20M a PP-U20Z   narození/é 1.1.2004 a mladší 

PP-U18M a PP-U18Z   narození/é 1.1.2006 a mladší 

PP-U16M a PP-U16Z    narození/é 1.1.2008 a mladší 

PP-U14M     narození  1.1.2010 a mladší (*/viz pozn.1) 

PP-U14Z    narozené 1.1.2010 a mladší 

PP-MINI-MODRY (U13 mini dívek)  narozené     1.7.2010 a mladší (*/viz pozn.2) 

Poznámky: 

1) družstvo tvoří 3 hráči v poli a hrají na zmenšeném hřišti 6 x 6 m 

2) družstvo tvoří 3 hráčky v poli a hrají na zmenšeném hřišti 6 x 4,5 m 

 

10. PODMÍNKY  ÚČASTI  A  POVINNOSTI  ODDÍLŮ  A  DRUŽSTEV 

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

Pořadatel je dále povinen zajistit: 

a) Hostujícím družstvům uzamykatelnou šatnu, zdroj pitné vody 

b) Manometr pro měření tlaku míče a měřič výšky sítě 

c) Mít k dispozici rozpis soutěže, resp. další potřebné sportovně-technické náležitosti (rozpis-

propozice soutěžního kola) a na vyžádání jej předložit rozhodčím! 

b) Dodržování státem nařízených opatření v souvislosti s COVID-19  

 

11. HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ UTKÁNÍ A POVINNOSTI POŘADATELE PO SKONČENÍ UTKÁNÍ  

 

Pořadatel turnaje má povinnost po skončení turnaje/utkání 

a) hlásit výsledky stanoveným způsobem: odpovědná osoba pořadatele s přístupem do VISu 

nejpozději do 24:00 hodin hracího dne turnaje vyplní výsledky všech utkání turnaje ve VISu 



 
                               

Pražský volejbalový svaz, z.s. 

Bělohorská 269/19, Praha 6–169 00 

Tel: 778 004 538, e-mail: sekretariat@volejbalpraha.cz 
 

Rozpis soutěží Přeborů Prahy mládeže PVS 2022/2023   -5-
  

v odpovídající podskupině soutěže dané kódem, ohlášené rozpisem/propozicemi soutěžního 

kola (kromě soutěží PP-U14M a PP-MINI-MODRY),  

b) vložit scan/fotografii zápisů utkání do VIS  

c) odeslat stručné výsledky s tabulkou turnaje a „Vyúčtování odměn a náhrad za řízení utkání“ 

podepsaný rozhodčím (viz příloha č.2 rozpisu) e-mailem  vedoucímu soutěže dle kontaktů, 

uvedených v čl. 1 Rozpisu a na sekretariát PVS (sekretariat@volejbalpraha.cz).  

d) Zaslat/ doručit originál Zápisů o utkání spolu originálem „Vyúčtování odměn a náhrad za řízení 

utkání“ a s dalšími dokumenty turnaje na adresu PVS dle čl. 1 Rozpisu. 

 

                        Administrátorem soutěží v modulu VIS je pro všechny mládežnické soutěže Svatava Haníková. 

 

Nesplnění povinností pořadatele podle čl. 10 a 11  bude sankcionováno pořádkovou pokutou (viz 

bod 19 Rozpisu). 

 

12. NÁLEŽITOSTI 

Náležitosti hráčů/hráček, trenérů a družstva: 

Hráči/hráčky startují na platný průkaz člena ČVS. Startovat v utkání může hráč/hráčka jen v tom 

případě, pokud má zaplacený licenční příspěvek 2022/2023 dle článku 6 tohoto Rozpisu. Případný 

start hráče/ hráčky/ bez zaplaceného LP bude považován za neoprávněný start a družstvo bude 

postiženo hracími důsledky dle SŘV. Trenéři a členové realizačního týmu družstva budou 

předkládat platný „Průkaz člena ČVS“, nebo průkaz trenéra nebo průkaz funkcionáře resp. jiný 

identifikační doklad (OP nebo pas) v souladu s čl.6 SŘV je možné předložit i náhled na 

elektronickém zařízení. V tomto případě se však musí jednat o online zobrazení přímo z VIS. 

Všechna družstva mají povinnost zajistit před zahájením soutěže / soutěžního kola / resp. utkání 

veškeré potřebné dokumenty v souvislosti s aktuálními opatřeními COVID -19 (např. podepsání 

„Prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19“ atp.) u všech svých hráčů/hráček a členů realizačního 

týmu.  Nastoupením k utkání družstvo potvrzuje, že má u všech svých hráčů a členů RT zajištěny a 

podepsány dokumenty dle aktuálních opatření COVID -19 a jejich originál je uložen v mateřském 

klubu. 

Soupisky: všechna družstva se při utkání Přeborů Prahy mládeže prokazují soupiskou družstva 

podle ustanovení SŘV na soutěžní období 2022/2023 spolu s platnými průkazy člena ČVS (dále 

jen průkaz) všech hráčů/hráček. V souladu s čl.7 SŘV je místo papírové soupisky možné předložit 

její náhled na elektronickém zařízení. V tomto případě se však musí jednat o online zobrazení 

přímo z VIS. V soutěžích budou družstva předkládat soupisky, vygenerované elektronickým 

systémem VIS. Soupisku družstva předkládají trenéři či vedoucí družstev ke kontrole rozhodčímu 

před utkáním. Nepředložení soupisky rozhodčímu před utkáním bude sankcionováno 

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

je soupiska družstva platná pro příslušnou soutěž a hráči/ky mají v pořádku náležitosti dle čl.5 a 6 

SŘV. Na soupisce každého družstva musí být uvedeno minimálně šest hráčů/hráček (toto neplatí 

pro soutěže PP-U14M a PP-MODRY-MINI). Hráč/ka může být uveden/a pouze na soupisce 

jednoho družstva stejné věkové kategorie. Náležitosti soupisky viz čl. 7 SŘV. Změny na soupiskách 

lze provádět do uzávěrky, která bude uvedena ve VISu! Po tomto datu lze doplňovat soupisky 

pouze o nové hráče/hráčky/ se souhlasem STK. Přeřazování hráčů/ek podle čl. 8 SŘV.  
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13. SYSTÉM SOUTĚŽE 

Soutěže PVS 2022/2023 se hrají dlouhodobě turnajovým způsobem, a to jak kvalifikace, tak 

jednotlivá soutěžní kola. V turnajích jednotlivých soutěžních skupin (lig) se hraje systémem každý 

s každým dle Bergerových tabulek jednokolově na dva vítězné sety (kromě tříčlenných skupin 

Přeboru Prahy U22,U20 a U18, ve kterých družstva hrají utkání jednokolově na 3 vítězné sety, 

dále pak kromě tříčlenných  skupiny Přeboru Prahy U16 a U14 , kde družstva hrají dvoukolově na 

2 vítězné sety a kromě minivolejbalu dívek, kde se hraje na dva hrané sety s výhodnou remízou). 

Rozlosování a termínový kalendář soutěží-viz Příloha č. 1 - Harmonogramy soutěží mládeže PVS 

2022/2023 – chlapci, dívky. 

Systém hry skupiny musí být znám rozpisem soutěžního kola příslušné soutěžní skupiny dané 

věkové kategorie.  

Rozpis soutěží mládeže PVS 2022/2023, rozpisy turnajů (resp. propozice soutěžního kola nebo 

pokračování soutěže), jejich výsledky a další důležité organizační a sportovně-technické 

informace budou zasílány všem organizačním pracovníkům družstev e-mailem podle Adresáře na 

kontaktní osoby družstev – viz rubrika Družstva ve VISu každé soutěžní kategorie, resp. přílohy 

Rozpisu a rovněž uveřejňovány na webu PVS www.volejbalpraha.cz v sekci soutěže/dokumenty k 

soutěžím a současně v systému VIS.  

Na základě výsledků kvalifikací budou družstva zařazena do jednotlivých výkonnostních 

soutěžních skupin (lig) každé věkové kategorie. V každém kole (turnaji) získají družstva podle 

svého umístění opačný počet bodů ke svému pořadí ve skupině z celkového počtu družstev 

v dané kategorii. 

Příklad:  

v soutěži věkové kategorie je celkem 17 družstev, v soutěžním kole (turnaji) nejvyšší soutěžní 

skupiny (I. ligy) 1. místo – zisk 17 bodů, družstvo na posledním místě v soutěžním kole (turnaji) 

nejnižší soutěžní skupiny – zisk 1 bodu). 

Neúčast družstva na kvalifikaci nebo v soutěžním kole (turnaji), případně postih zúčastněného 

družstva hracími důsledky znamená zisk 0 bodů a pořádková pokuta podle ustanovení čl. 19 

tohoto Rozpisu, druhá neúčast v soutěžním kole (turnaji) znamená vyloučení ze soutěže a 

pořádková pokuta. Výjimkou je neúčast družstva z důvodů nařízené karantény (Covid-19), v tom 

případě družstvo je automaticky sestupující ze skupiny a do celkového bodování obdrží počet 

bodů, odpovídající poslednímu místu ve skupině. Při jakékoliv neúčasti družstva ve stanoveném 

soutěžním kole (i včetně případu, kdy se družstvo nezúčastní z důvodu nařízené karantény) se 

uhrazené startovné nevrací a je použito na úhradu nákladů pořadatele soutěžního kola dle čl.6c 

tohoto rozpisu. 

Po každém soutěžním kole (turnaji) sestoupí poslední družstvo z vyšší soutěžní skupiny (ligy) do 

nejblíže nižší soutěžní skupiny a vymění si místo s postupujícím prvním družstvem v pořadí 

nejblíže nižší soutěžní skupiny pro nejbližší následující soutěžní kolo. 

Pražský volejbalový svaz  si vyhrazuje právo v případě nižšího počtu družstev v kategorii 

rozhodnout o jiném systému soutěže, než je uvedeno v bodě 13. Rozpisu. 

Výjimky: 

a) PP-U14M: hraje se na dva vítězné sety do 25 bodů, každý set začíná od stavu 5:5,  

tie break  3. Setu od stavu 0:0 

b) PP-MINI-MODRY: hraje se na dva hrané sety do 25 bodů  

http://www.volejbalpraha.cz/
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každý set začíná od stavu 5:5 

 

14. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Hodnocení výsledků turnajů jednotlivých soutěžních kol soutěže se provádí podle čl. 28 SŘV, tzn. 

že o pořadí rozhoduje vyšší počet získaných bodů ze všech utkání turnaje podle výsledků, 

schválených soutěžní komisí PVS. Při rovnosti dosažených bodů rozhoduje vyšší počet vítězství, 

dále vyšší poměr setů ze všech utkání, při stejném poměru setů dále rozhoduje vyšší podíl míčů 

ze všech utkání. 

Bodování výsledků utkání podle italského vzoru: 3 body pro vítězné družstvo při setech 2:0 (3:0 a 

3:1 při utkání na 3 vítězné sety) a 0 bodů pro poražené 0:2 (0:3 a 1:3), 2 body pro vítězné 

družstvo při setech 2:1 (3:2) a 1 bod pro poražené družstvo 1:2 (2:3), -1 bod za kontumaci utkání. 

Výjimka pro PP-MINI-MODRY: 3 body pro vítězné družstvo a 0 bodu pro poražené,  2 body pro 

družstvo při remíze 1:1 na sety a lepších míčích, 1,5 bodu pro každé družstvo při remíze 1:1 a 

stejných míčích, 1 bod pro družstvo při remíze 1:1 a horších míčích, -1 bod za kontumaci. 

Konečné pořadí v soutěži je dáno součtem získaných bodů ze všech soutěžních kol (turnajů) 

věkové kategorie. V případě rovnosti součtu získaných bodů dvou a více družstev rozhoduje o 

celkovém  pořadí vyšší počet získaných bodů vždy v posledním kole (turnaji) soutěže. 

 

15. POSTUPY 

   vítěz PP-U22Z    - právo postupu do kvalifikace 1-U22Z 2023/2024 

vítěz PP-U20M   - právo postupu do kvalifikace EX-U20M 2023/2024 

vítěz PP-U20Z  - právo postupu do kvalifikace 2-U20Z 2023/2024 

   vítěz PP-U18M - právo postupu do kvalifikace EX-U18M 2023/2024 

 vítěz PP-U18Z - právo postupu do kvalifikace 2-U18Z 2023/2024 

 

vítěz + 2. místo PP-U16M - právo postupu  do 1. části M-ČR žáků 2023 

vítěz + 2. místo PP-U16Z - právo postupu do 1. části M-ČR žákyň 2023 

Další postupy podle výsledků družstev hl.m. Prahy v Českém poháru žactva 2022/2023 

 

16. ROZHODČÍ 

Delegaci rozhodčích a změny v delegaci rozhodčích provádí komise rozhodčích PVS (Zdeněk 

Škoda, mobil: 724 019 948, e-mail: z.skoda17@seznam.cz a René Činátl, mobil: 602 219 231, e-

mail: cinatl@cvf.cz) nebo sekretář PVS – viz čl. 1. 

Změny v delegacích rozhodčích na základě omluvy rozhodčího je třeba provádět pouze s jejich 

souhlasem. Utkání řídí jeden rozhodčí. Při nedostavení se delegovaného rozhodčího se postupuje 

podle čl. 22 SŘV. 

Rozhodčí řídí utkání v předepsaném úboru, tj. tmavě modré triko s logem PVS a odznakem 

rozhodčího, tmavé kalhoty 

Delegovaní rozhodčí budou prostřednictvím modulu VIS uvedeni v rozpisu (propozicích) 

jednotlivých soutěžních kol (turnajů), rep. kvalifikací. 

V soutěžích PP- U14M a PP-MINI-MODRY dívek nebudou rozhodčí PVS delegováni! 

 

 

 

 

mailto:cinatl@cvf.cz
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Náležitosti rozhodčích: 

 

Rozhodčí má nárok na: 

a) Odměnu za řízení utkání dle následující tabulky: 

 
Celkový počet 
řízených utkání 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Odměna za výkon při 
utkáních na 2 vítězné sety  
v Kč celkem 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

Odměna za výkon při 
utkáních na 3 vítězné sety  
v Kč celkem 

250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 

 

b) Paušální náhradu cestovného MHD v Praze ve výši 80,- Kč/den 

c) Stravné ve výši 87,- Kč/den (platí pouze při turnajích pořádaných mimo území hlavního 

města Prahy, např. v Dolních Břežanech) 

 

Veškeré odměny a náhrady (cestovné a stravné) Náležitosti rozhodčího (bez zdanění) vyplácí PVS 

na účet rozhodčího následující pracovní den po konání turnaje na základě „ Vyúčtování odměn a 

náhrad za řízení utkání“ vyplněného a podepsaného rozhodčím ( viz Příloha č.2 Rozpisu).  

 

Úplný a správně vyplněný formulář „Vyúčtování odměn a náhrady za řízení utkání“ zašle PVS 

pořadatel soutěžního kola/ turnaje. 

 

Rozhodčí je povinen postupovat dle zákona č. 586/92 Sb. O daních z příjmů. Na straně PVS 

vyplacená odměna není zdaněna.  

Odměna za řízení utkání včetně cestovních náhrad a stravného náleží delegovanému rozhodčímu i 

v případě, že se utkání dle rozpisu soutěžního kola či kvalifikace z jakéhokoliv důvodů nehrálo či 

nedohrálo.  

 

17. NÁMITKY 

Jejich podání k I. instanci (soutěžní komisi mládeže PVS) se podobně jako odvolání proti rozhodnutí  

I. instance o námitkách řídí podle článků 29 až 32 SŘV a zasílají se vždy doporučeně na adresu PVS, 

uvedenou v záhlaví Rozpisu.  

 

18. ZÁPISY O UTKÁNÍ 

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

následující pracovní den po hracím dni turnaje/utkání na adresy PVS podle čl. 11 Rozpisu.  

Pro soutěže PP-ZCI-M a PP-ZKY-MIN jsou výjimečně povoleny škrtací listy formátu A5. 
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Je povoleno odeslat Zápisy o utkání oskenované ve formátu .jpg nebo .jpeg, resp. fotokopie 

přílohou e-mailu na adresu sekretariat@volejbalpraha.cz.  

 

19. POŘÁDKOVÉ POKUTY 

V soutěžích mládeže PVS 2022/2023 budou pořádkové pokuty udělovány v souladu s přílohou ke 

Směrnici ČVS č. 04/2011 – Změna 08/2022 – Soutěžní řád volejbalu (Pořádkové pokuty) 

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

- za nezaslání zápisů o utkání (turnaje) v určeném termínu dle čl. 11 Rozpisu:           500,- Kč 

- za nenahlášení/nezapsání výsledků utkání do příslušné skupiny ve VISu                      500,- Kč 

- za nezaslání výsledků/tabulek v elektronické formě nejbližší pracovní den po 

  hracím dnu kola (turnaje) vedoucímu soutěže a na sekretariát svazu       500,- Kč 

- za ostatní přestupky proti Pravidlům či proti ustanovení Rozpisu soutěží mládeže PVS 2022/2023 

(např. nejednotná výstroj, nedostatečná úprava hřiště, nedodržení povinností pořadatele, 

nepovolená manipulace se soupiskami apod.)                          až do výše             5. 000,- Kč 

 

20. BANKOVNÍ SPOJENÍ PVS 

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

Bankovní spojení:  Raiffeisen Bank a.s.,číslo účtu PVS -  8419897001 / 5500, 

Banka VISu ČVS:  číslo účtu PVS – 000010 

 

21. TITULY A CENY 

Vítěz soutěže Přeboru Prahy věkové kategorie získává titul "Přeborník Prahy kategorie 2022/2023" 

a obdrží diplom. Členové družstva obdrží medaile. 

Družstva na 2. - 3. místě obdrží diplom, členové družstev obdrží medaile. 

 

22. PŘEBORNÍCI PRAHY 2021/2022 

Juniorky   - SK Meteor Praha A   

Kadeti    - TJ Orion Praha A   

Kadetky   - SK Slavia Praha     

Starší žáci  - LVI Praha A 

Starší žákyně  - SKŠ ZŠ Mikulova Praha A 

  Mladší žáci  - VK Lvi Praha D 

  Mladší žákyně  - TJ Orion Praha A 

  Modrý MINI dívky - SK Kometa Praha A 

 

 

Zásady rozpisu schválil výbor PVS dne 5.9.2021 

 

 

      Dana Vaiglová   Ing.Daniel Dvořák             Svatava Haníková 

      předseda SKM PVS                člen SKM PVS   člen SKM PVS 
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