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I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Řízení soutěží  
Krajskou soutěž „Podještědskou ligu“ (dále jen Podještědská liga) vyhlašuje a 
hlavním řídícím orgánem je výbor Libereckého krajského volejbalového svazu 
(dále jen „výbor LKVS“). 
  
Krajskou soutěž „Podještědskou ligu“ řídí Komise beachligy LKVS (Karban, 
Nečas, Lokšová, Matoška).  
Předseda komise: Martin Nečas, Šumná 742, Liberec 25, mobil: 606644154, 
e-mail: martin.necas@ntlf.cz.  
 
Vedoucí jednotlivých soutěží: 
U10 – Petr Karban, Beach klub Liberec, 603 262 784,  
email: halaharcov@seznam.cz 
 
U12 – Petr Karban, Beach klub Liberec, 603 262 784,  
email: halaharcov@seznam.cz 
 
U14 – Daniel Matoška, Lokomotiva Liberec, 724 175 904,  
email: matoska@seznam.cz 
 
U16 – Zdena Lokšová, Beach klub Liberec, 732 930 017,  
email: z.mocka@seznam.cz 
 
U18 – Martin Nečas, Beach klub Liberec, 606 644 154,  
email: martin.necas@ntlf.cz  
 
U20 – Martin Nečas, Beach klub Liberec, 606 644 154,  
email: martin.necas@ntlf.cz  
 

 
2. Kategorie  
Krajská soutěž v beachvolejbale mládeže se vypisuje pro tyto kategorie:  
U10 – 1.1.2013 a mladší 2022/2023 
U12 – 1.1.2011 a mladší 2022/2023 



U14 – 1.1.2009 a mladší 2022/2023 
U16 –  1.1.2007 a mladší 2022/2023 
U18 – 1.1.2005 a mladší 2022/2023 
U20 – 1.1.2003 a mladší 2022/2023 
 
 

3. Termíny a pořadatelé  
Podještědská liga 2021–2022 se hraje od začátku září 2021, do června 2022.  
Termíny jednotlivých turnajů jsou stanovené a přidané do Rozlosování 
krajského přeboru mládeže v šestkovém volejbale pro soutěžní období 2021–
2022 (dále „Rozlosování“). Termíny Podještědské ligy budou zařazeny mimo 
termíny šestkového volejbalu, aby i hráči šestkového volejbalu měli možnost 
se Podještědské ligy zúčastnit.  
Veškerá kola Podještědské ligy a žebříčky (všech věkových kategorií) 
vypisuje a aktualizuje na stránkách ČVS předseda komise Podještědské 
beachligy 
Veškeré změny začátků utkání nebo turnaje budou všem klubům 
oznamovány s dostatečným předstihem. Veškeré změny dohodnuté méně 
než 5 dnů před řádným termínem turnaje, resp. před novým termínem při 
předehrávce je pořadatel povinen oznámit všem klubům.  
Turnaje Podještědské ligy se v období od září do října (s ohledem na počasí) 
hrají venku. Od listopadu do dubna v beachhale a od května do června venku.    
Místa konání jednotlivých akcí budou určena po dohodě Komise beachligy 
LKVS. Pořadatelé budou následně zveřejněni v Rozlosování. Termíny a místa 
konání podle Rozlosování jsou pro všechny závazné.  
Pořadatel je povinen připravit turnaj tak, aby byl areál otevřen nejméně 1 
hodinu před začátkem, musí zajistit uzamykatelné šatny a připravit zápisy, 
tabulky/pavouky a zapisovatele. 
 

4. Začátky a pořadí utkání  
Všechny turnaje Podještědské ligy budou vypsány ve VISU, kde bude 
uvedeno místo konání, pořadatel, příslušná kategorie a začátek utkání. U 
turnaje může pořadatel změnit začátek turnaje bez souhlasu ostatních 
účastníků či Komise beachvolejbalu v časovém rozpětí 9–10 hodin. Tuto 
změnu však musí pořadatel zadat elektronicky do VIS nejpozději 5 dnů 
předem.  
Pozdní příjezdy družstev do místa konání je třeba oznámit pořadateli s 
předstihem, aby tomu přizpůsobil pořadí utkání. Pořadí jednotlivých utkání 
určuje pořadatel akce. Nasazování družstev musí být provedeno na základě 
aktuálního celkového pořadí, tedy získaných bodů jednotlivých družstev. Při 
rovnosti bodů více družstev určí výhodnější nasazení družstva v turnaji, jeho 
nejlepší dosažené umístění v turnajích, popřípadě poslední vzájemné utkání 
obou družstev.   
 

5. Účastníci soutěže  
Do soutěže se mohou přihlásit družstva (páry) patřící do Libereckého kraje. 
Do soutěže může být zařazeno družstvo i z jiného kraje. Přihlášení družstva 
budou prováděna přes VIS, kde bude zcela jasně po přihlášení vidět, zda se 
na základě získaných bodů, kvalifikoval přihlášený pár přímo do hlavní 
soutěže, nebo se bude muset zúčastnit kvalifikace. VIS hlídá i věkovou 
kategorii přihlášených.  



Podještědská liga je krajská soutěž Libereckého kraje, ze které bude vyhlášen 
přeborník Libereckého kraje. Pro určení krajského přeborníka Libereckého 
kraje se vede nezávisle tabulka „Přebor Libereckého kraje“. Do této tabulky 
jsou zapisovány pouze výsledky družstev Libereckého kraje a na základě této 
tabulky bude určen krajský přeborník každé věkové kategorie (U10, U12, 
U14, U16, U18, U20).  
 
  

6. Úhrada nákladů  
Každý startující pár je povinen uhradit pořadateli startovné ve výši  

Kategorie U10 – U12   200Kč/pár       
           Kategorie U14 – U20   300Kč/pár                       
 
 

II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
  

1. Předpis  
Hraje se podle platných sportovně-technických pravidel Pražské Beach ligy a 
Beachvolejbalu, viz http://www.beachliga.cz/rules.html  
Systém jednotlivých turnajů (skupiny, pavouk, či jejich kombinace) je vždy 
plně v režii pořadatele. Systém je volen s ohledem na počet přihlášených 
družstev a prioritou, aby každé družstvo odehrálo minimálně 4 utkání.  
Pořadatel turnaje zajistí míče na rozcvičování a hru.  
 

2. Kategorie 
 
Žlutý minibeach U10 (přehazovaná) narození 1. 1. 2013 a mladší (platí pro 
sezónu 2022/23). 
 
Kategorie: Chlapci a děvčata hrají ve společné kategorii. 
Zisk bodu: umístěním míče do pole soupeře nebo, když se soupeřící 
družstvo dopustí chyby. 
Podání: podává družstvo, které vyhrálo v předcházející výměně, hráči se na 
podání pravidelně střídají po ztrátě. Vhození či odbití míče jakýmkoliv 
způsobem, v postavení za zadní čárou s předkročenou opačnou 
(nesouhlasnou) nohou, než je podávající ruka (vyjma uvedení míče do hry 
obouruč). Opačná noha při zahájení podání je technický prvek, není 
považován za chybu. 
Manipulace s míčem v průběhu rozehry: První kontakt: míč je chycen a po 
úpravě postoje nahráván hodem obouruč nebo jednoruč (spodem nebo 
vrchem) ke spoluhráči (bez delší časové prodlevy). Druhý kontakt: míč je 
chytán a přehazován jakýmkoliv způsobem přes síť (preferován je hod 
jednoruč vrchem). Třetí kontakt míče je možný. Poté nahrazuje činnost 
druhého kontaktu a druhý kontakt je pouze přihrávací. Tento sled činností je 
vyžadován, jiný (například: okamžité přehození) se pokládá za chybu. Není 
povoleno chodit (běhat) s míčem, povolení tří-krokového rozběhu (levá, 
pravá, přísunný krok a odraz, nebo pravá, levá, přísunný krok a odraz), resp. 
výskok jsou povoleny. Naznačování před hodem přes síť je dovoleno, ale 
pouze v jednom sledu. 
Rozměr hřiště 8 x 8 m (4 x 8 m jedna polovina). Výška sítě 195 cm. 
Míč: dle možností pořadatele (musí být odlehčený balón) 



        např. Molten V5M2000-L  
Ostatní: 
dotek sítě = chyba 
 
 
 
 
 
Oranžový minibeach U12 – narození 1.1.2011 a mladší (platí pro sezónu 
2022/23). 
 
Kategorie: Chlapci a děvčata hrají ve společné kategorii. 
Zisk bodu: umístěním míče do pole soupeře nebo když se soupeřící družstvo 
dopustí chyby. 
Podání: podává družstvo, které vyhrálo v předcházející výměně, hráči se na 
podání pravidelně střídají po ztrátě. Podání se provádí odbitím jednoruč 
vrchem, či spodem. Hráč nesmí přešlápnout podávající čáru.  
Manipulace s míčem v průběhu rozehry: První kontakt: při prvním kontaktu 
musí být míč vždy odbit obouruč spodem, jednoruč, či obouruč vrchem a to 
pouze tzv. "kaplí". Nesmí dojít u prvního kontaktu odbitím obouruč vrchem 
"prsty". Druhý kontakt: provádí spoluhráč chycením míče jakýmkoliv 
způsobem bez dotyku míče země. Poté si nahazuje obouruč spodem míč nad 
sebe a odbijí ho obouruč vrchem či obouruč spodem na spoluhráče. Hra z 
druhé přes síť je brána jako chyba, pokud je míč chycen. Třetí kontakt: je hrán 
vždy přes síť, a to jakýmkoliv způsobem odbití kromě odbití obouruč vrchem.  
Rozměr hřiště 8 x 12 m (8 x 6 m jedna polovina). Výška sítě 200 cm. 
Míč: dle možností pořadatele (musí být odlehčený balón) 
        např. Molten V5M2000-L  
Ostatní: dotek sítě = chyba 
druhý kontakt není nutné chytat, lze hrát přímo "beachově" tj. těžší varianta 
míč na první přes není chybou – ač je snaha o vštěpování pravidel hry "na 3" 
 
 
Červený minibeach U14 – narození 1.1.2009 a mladší (sezóna 2022/23). 
 
Kategorie: Chlapci a děvčata hrají ve společné kategorii.   
Zisk bodu: umístěním míče do pole soupeře nebo když se soupeřící družstvo 
dopustí chyby. 
Podání: podává družstvo, které vyhrálo v předcházející výměně, hráči se na 
podání pravidelně střídají po ztrátě. Podání se provádí odbitím jednoruč 
vrchem, či spodem. Hráč nesmí přešlápnout podávající čáru.  
Manipulace s míčem v průběhu rozehry: Hraje se dle platných pravidel 
beachvolejbalu. Pouze neposuzujeme odbití obouruč vrchem.  
Rozměr hřiště 8 x 14 m (8 x 7 m jedna polovina). Výška sítě 210 cm (nově 
od 2020/21).  
Míč: dle možností pořadatele  
        např. Molten V5M2000-L nebo Molten MBVBM Beach Master 
Ostatní: dotek sítě = chyba 
 
Zelený minibeach U16 – narození 1.1.2007 a mladší pro 2022/23, 
Kategorie: Chlapci a děvčata hrají v oddělené kategorii.  
Hraje se dle platných pravidel beachvolejbalu.  
Výška sítě 214 cm (nově od 2020/21). 



Míč: dle možností pořadatele např. Molten MBVBM Beach Master 
 
Fialový beach U18 - narození 1.1.2005 a mladší pro 2022/23)  
Hraje se dle platných pravidel beachvolejbalu.  
Míč: dle možností pořadatele např. Molten MBVBM Beach Master 
 
Modrý beach U20 - narození 1.1.2003 a mladší pro 2022/23)  
Hraje se dle platných pravidel beachvolejbalu.  
Míč: dle možností pořadatele např. Molten MBVBM Beach Master 
 
 

3. Náležitosti jednotlivce a družstva 
Každý člen přihlášeného družstva ve všech věkových kategoriích chlapců i 
dívek musí mít zaplacen licenční poplatek (dále jen „LP“) dle směrnice č. 
10/2011 Licenční poplatky. 
Dospělí nad 18 let - 600,- Kč 
Mládež do dovršení věku 18 let - 300,- Kč 
Výše LP se řídí datem podání žádosti o platbu LP vůči věku (datu narození 
hráče). LP se hradí výhradně přes VIS přes modul Podatelna.  
Družstva nastupují k utkáním v jednotném oblečení.  
Oddíly, kluby apod. musí zabezpečit lékařskou kontrolu všech hráčů a hráček 
a vést o tom záznamy dle čl. 12 SŘV 
 

4. Systém soutěže 
Systém jednotlivých turnajů (skupiny, pavouk, či jejich kombinace) je vždy 
plně v režii pořadatele. S ohledem na počet přihlášených družstev a prioritou, 
aby každé družstvo odehrálo minimálně 4 utkání. 
 

5. Přihlášení/odhlášení 
Přihlášení/odhlášení na jednotlivé turnaje bude přes VIS, kdy se družstva 
budou hlásit sama, nebo je bude moci přihlásit/odhlásit trenér. U vypsaného 
turnaje bude i vidět, do kdy je možno se přihlásit a zda se dané družstvo 
dostalo do hlavní soutěže, či do kvalifikace, a to na základě získaných bodu 
v předcházejícím období. 
 

6. Hodnocení výsledků a soutěží 
Po ukončení turnaje zapíše pořadatel výsledky turnaje do VISU. VIS 
automaticky každému družstvu připočte získané body a srovná pořadí z 
daného turnaje. Zároveň přičte získané body k bodům z ostatních turnajů a 
vytvoří průběžné pořadí všech doposud odehraných turnajů dané věkové 
kategorie.  
Výsledky turnajů Podještědské ligy se promítají do celkového bodového 
hodnocení, kdy se každému páru z celkového hodnocení odečte nejhorší 
bodový výsledek (v případě covidových, nebo jiných zásadních omezení, 
která by zasáhla do průběhu soutěže, by se s ohledem na větší objektivitu 
odečítaly dva nejhorší výsledky). Pokud by i po tomto odečtu došlo k bodové 
rovnosti, bude dalším určujícím prvkem – počet prvních míst, vzájemné 
utkání.  
 
 

7. Ceremoniály a postupy 



V každé kategorii se zahájí soutěž slavnostním nástupem při prvním turnaji. 
Soutěž bude ukončena slavnostním vyhlášením po dohrání posledního 
turnaje. Všechna zúčastněná družstva jsou povinna se těchto ceremoniálů 
zúčastnit! 
Vítězové všech kategorií získávají titul přeborníka kraje pro soutěžní ročník 
2022–20223 a obdrží putovni pohár, diplom, medaile, družstva na 2. a 3. 
místě získávají diplomy a medaile. 
Ve všech mládežnických kategoriích bude vyhlášen nejlepší hráč a hráčka.  
 

8. Rozhodčí 
Všechny utkání si řídí týmy sami bez rozhodčích. 
Může být nápomocná dobrovolná osoba počítání stavu. 
 

9. Námitky a odvolání 
Námitky se zasílají na adresu předsedy komise Beachvolejbalu:  
Martin Nečas, Šumná 742, Liberec 25, mobil: 606644154, e-mail: 
martin.necas@ntlf.cz. 

 
10. Zápisy a zprávy z turnaje 
Z každého utkání je nutné pořídit zápis výsledků do VISU. Za jeho správnost 
ručí pořadatel. Zápis do VISU musí být proveden do tří dnů od odehrání 
turnaje. 
Předseda komise beach ligy je povinen z každého kola sepsat zprávu a tu 
zveřejnit nebo nechat zveřejnit na webových stránkách www.lkvs.cz. 
 

11. Protiepidemická opatření 
Všechny soutěže se musí řídit platnými protiepidemickými opatřeními. 
V případě, že dojde k omezením a nebude odehrána minimálně polovina 
rozlosovaných utkání, nebude vyhlášen krajský přeborník pro sezónu 2021–
2022. V případě odehrání alespoň poloviny akcí a předčasného ukončení 
soutěže bude průběžné pořadí prohlášeno konečným výsledkem. 
 
 
 

http://www.lkvs.cz/

