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Pražská Beachliga – Manuál 2022/23 
 
 
 
Praha 

✓ kategorie U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20 - krajské soutěže pod hlavičkou PVS, 

přihlášky přes web www.volejbalpraha.cz/beach 

✓ kategorie U16, U18, U20 – budou po ukončení soutěže (duben 2023) přepočítány přes 

koeficient bodů do ABV žebříčku jednotlivých kategorií 

 
 
Technické podrobnosti 
 

✓ všechny kategorie (U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20) fungují plně přes web a 

administraci www.volejbalpraha.cz 

✓ STK BV PVS zakládá turnaje. Nastavuje všechny důležité parametry 

✓ detaily k turnaji si administruje zodpovědná osoba za daný klub (do turnaje doplňujete 

pouze začátky jednotlivých lig a kontaktní osoby) 

✓ pořadatel daného turnaje nahlásí STK BV PVS minimálně 14 dní před konáním turnaje 

ředitele turnaje + supervisora, který musí mít registraci ČVS a zaplacen licenční příspěvek 

na aktuální sezonu. 

✓ ředitel turnaje si zkontroluje veškeré náležitosti turnaje, jako je např. datum konání, 

místo turnaje aj. 

✓ ředitel turnaje po uzavření řádných přihlášek (po čtvrtku 01:00), sám přehlašuje, 

odhlašuje a při nenaplněném turnaji i dohlašuje hráče/dvojice do turnaje. Nikoli STK BV 

PVS 

✓ ředitel turnaje po ukončení turnaje zapisuje výsledky do systému na volejbalpraha.cz a to 

nejpozději 24 hodin po skončení turnaje 

✓ STK BV PVS dohlíží na systém a eventuelně radí a pomáhá jednotlivým ředitelům turnaje 

s obsluhou 
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Propagace 
 

● společná 

✓ web volejbalpraha.cz - vypsat základní informace k vlastnímu turnaji - ideálně 

min 2 týdny předem (povinnost 7 dní předem) 

✓ facebook beachligy - nasdílení letáku s termíny 

✓ společná grafika - plachty, letáky, samolepky, rollup,.. 

 
● vlastní turnaj  

✓ klubové webové stránky 

✓ klubový facebook 

✓ PBL facebook (každý areál zvolí zástupce, který dostane přístup s právy redaktor) 

✓ spárování klubového a PBL fb (“like”), sdílení všech PBL postů na obou fb 

profilech - vystavit doma, “share” na PBL 

✓ uzávěrka přihlášek je čtvrtek 01:00 (v noci) v týdnu turnaje 

 
 
Herní systémy 
 

✓ http://www.beachliga.cz/systemy/ 

✓ minimální kapacita pro otevření kategorie jsou 4 přihlášené dvojice 

✓ U8 - hraje se jeden set na čas, 8 minut, zápas vždy musí skončit vítězstvím jednoho z 

týmů 

✓ U10, U12, U14 - zápasy se hrají na 1 set - U10 do 15ti bodů, U12 a U14 do 21 bodů 

✓ U16, U18, U20 - základní skupiny na 1 set, playoff na 2 vítězné sety, standardní BV 

pravidla. Dohrávky je možné po domluvě také odehrát na 1 set. Stále ale platí základní 

pravidlo zaručit účastníkům min 3 plné zápasy (tj. v případě těchto vyšších kategorií min 

6 setů) 

 
 
Tabulka - pořadí ve skupinách 

✓ pořadí 

1. sety podíl (v případě shody více teamů - “malá  tabulka”) 
2. míče podíl (v případě shody více teamů - “malá  tabulka”) 
3. sety podíl “velká tabulka” 
4. míče podíl “velká tabulka” 
5. los 

 

http://www.beachliga.cz/systemy/
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 “16-kové” kategorie  

4-5 teamů 1 skupina každý s každým 
všechny zápasy na 2 vítězné sety 

 

6-8 teamů • 2 skupiny po 3-4 dvojicích 

• pavouk - “8T - 2G.pdf” 

• dohrávky o umístění 3.,5.,7. 
 

 

9-16 teamů • 4 skupiny po 2-4 dvojicích 

• ve 2-členných skupinách se hrají vždy plné zápasy 

• ze skupin do play-off postupují pouze první 3 

• pavouk - “12T - 4G.pdf”  

• 4. místa dohrávky o umístění (4A-4D, 4B-4C) 
 

 

17- 20 

týmů 

• 4 skupiny po 4-5 dvojicích 

• ze skupin do play-off postupují pouze první 3 

• pavouk - “12T - 4G.pdf”,  

• 4. a 5. dohrávky o umístění (4A-5D, 4D-5A, 4B-5C, 4C-
5B) 

 

 

 
 
 
Kapacita kategorií 
 

✓ limitní číslo určuje kapacitu jednotlivých lig v případě vyššího počtu přihlášených dvojic. 

V výjimkou až 20% v případně poslední z těch lig.  

✓ Do 20ti dvojic se hraje 1 liga. Od 21 dvojice se hrají dvě: 16 a zbytek. Až do 36 (16+20). 

Od 37 se hraje 16+16+zbytek.. až do 52 (16+16+20). Od 53 je to 16+16+16+zbytek.. atd. 

✓ výše uvedené dělení probíhá automaticky na webu volejbalpraha.cz 

 
 
 
 
 
 



 Pražský volejbalový svaz 

Bělohorská 269/19, Praha 6–169 00 

e-mail: stkbeach@volejbalpraha.cz 

 

  

Pražský volejbalový svaz, Bělohorská 269/19, 160 00 Praha 6 

předseda: 777 003 018, sekretářka: 778 004 538, e-mail: sekretariat@volejbalpraha.cz, www.volejbalpraha.cz 

IČO: 029 09 421, Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., číslo účtu 8419897001 / 5500  

 

4 

Limity 
 

U8 2 ligy, max 36 dvojic 

U10, U12, 14 4 ligy, max 68 dvojic 

U16, U18 5 ligy, max 84 dvojic 

U20 3 ligy, max 52 dvojic 

 
 
Divoké karty 
 

✓ STK ČABVK má právo udělit / odsouhlasit žádost o DK a to v max. v počtu 2 dvojice na 

ligu 

✓ udělení DK nelze nárokovat a je plně v kompetenci STK 

✓ využití je pouze pro reprezentační dvojice 

 
Nasazení 
 

✓ v prvním 3 kolech sezóny 2022/23 se nasazuje podle průměru bodů předchozí sezóny + 

průměr získaných bodů v letošní sezóně  

✓ v dalších kolech již nasazení klasicky dle indexu dosažených výsledků za uplynulá kola a 

kategorii 

✓ finálové kolo se nasazuje dle součtu bodů za uplynulá kola a kategorii 

 
 
Uzávěrky přihlášek / nasazení (deadline) 

✓ standardní uzávěrka přihlášek pro všechny kategorie je Čt 01:00 pro turnaje 

nadcházejícího víkendu 

✓ v tuto chvíli se také nasazují / zobrazují případné divoké karty 

✓ po tomto termínu je možné dohlašovat pouze do volné kapacity poslední otevřené ligy 

(další liga se již neotevírá) 

✓ v případě změn po deadline platí pravidlo, že změna může dvojici posunout do nižší ligy, 

nikoli však do vyšší 

✓ finální uzamknutí startovní listiny v 19h večer před turnajem, poté již není možné 

provádět žádné zásahy či změny; v případě omluvy dvojice po tomto termínu se již 

nasazení neposouvá a v systému zůstává “bye” 
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Nutné vybavení pořádajícího areálu (min. požadavky) 
 
zázemí / areál 

✓ šatny, sprchy, kompletní soc. zázemí 

✓ místa k parkování 

✓ zajištěné topení (zimní měsíce) 

 
vybavení 

✓ ozvučení - muzika, mikrofon / tlampač 

✓ výsledková tabule - přehledný systém skupin / playoff, průběžná aktualizace 

✓ dostatek míst ke stání i sezení pro fanoušky i tech.personál (rozhodčí apod) 

 
organizace 

✓ mít připravené kurty (lajny, sítě) pro jednotlivé věkové kategorie dle pravidel 

✓ vysvětlení pravidel (U8-U10-U12-U14), ukázky a vysvětlení řešení sporných situací 

✓ personální zajištění - tým pořadatelů, pomocníků, rozhodčí 

✓ prodej základního občerstvení (min. pití), blízký bufet / restaurace 

✓ průběžné informace během turnaje, udržování plynulosti, řešení dotazů / protestů apod. 

✓ snaha o zajištění co nejvíce zápasů pro dvojici - dohrávky 

✓ rozhodčí - nutné zajištění z vlastních řad - zejména pro kategorie U10-U12-U14 (U16-

U18-U20) mohou pískat účastníci - prohraní předchozího zápasu), rozhodčí musí mít 

píšťalku 

✓ nově funkce supervizor - hl.rozhodčí - jeden na turnaj (kategorii), oblečen v triku 

beachliga - rozhodčí, zdá detailně pravidla, má právo rozhodovat sporné situace, 

případně až vykazovat z areálu v případě nutnosti (nezkrotitelní rodiče apod) 

✓ garance minimálně 3.zápasů pro každého (souvisí s počtem dohrávek apod.) ostatní 

✓ zajištění cen min. pro 1.-3. místo každé ligy 

✓ pokud některý z bodů nebude dodržen (rozhodčí s píšťalkou, stanovený hrací systém, 

viditelná výsledková tabule), je stanovena pokuta 5000Kč 
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Zakončení turnaje 
✓ vyhlášení výsledků, předání cen + diplomů 

✓ fotky jednotlivých vyhlašovaných dvojic i celkové foto 

✓ do 24h po proběhlé kategorii zapsání výsledků 

✓ do 3 dnů po ukončeném turnaji - článek (zpráva) o turnaji, spolu s vystavením fotek na fb 

PBL (stačí “share” z domácího profilu) 

 
 
 

Bodování – výsledky 
✓ 1.liga                                            

o 1.místo 100 b.                                

o 2.místo 98 b. 

o 3.místo 96 b. 

o 4.místo 94 b. ... další vždy mínus 2 body následující pořadí 

✓ 2.liga 

o 1.místo 92 b. 

o 2.místo 90 b. 

o 3.místo 88 b. 

o 4.místo 86 b. ... další vždy mínus 2 body následující pořadí 

✓ 3.liga 

o 1.místo 84 b. 

o 2.místo 82 b. 

o 3.místo 80 b. 

o 4.místo 78 b. ... další vždy mínus 2 body následující pořadí 

✓ 4.liga 

o 1.místo 76 b. 

o 2.místo 74 b. 

o 3.místo 72 b. 

o 4.místo 70 b. ... další vždy mínus 2 body následující pořadí 

 
 
 
 


