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Rozpis krajského přeboru mládeže ve čtyřkovém volejbale 
a barevném minivolejbale pro soutěžní období 2022 – 2023 

 
 
1. Řízení soutěží 

Krajský přebor vyhlašuje a hlavním řídícím orgánem je výbor Libereckého krajského 
volejbalového svazu (dále jen „ výbor LKVS“). 

Krajský přebor řídí Komise mládeže LKVS. Předsedou komise je Pavel Starý, Jana Patočky 
1670, 511 01 Turnov, mobil: 777 165 459, e-mail: pavka.staroch@seznam.cz. 

Vedoucími jednotlivých soutěží jsou: 

O pohár předsedy KVS – 
čtyřky žáků 

 
Antonín Beránek 

TJ Lokomotiva Česká Lípa 
723 432 308 

beranektonda@seznam.cz 

O pohár předsedy KVS – 
čtyřky žákyň 

 
Petr Damnitz 

TJ Slovan Varnsdorf 
778 230 036 

damnitz@centrum.cz 
 

Barevný  
minivolejbal 

 
Petr Damnitz 

TJ Slovan Varnsdorf 
778 230 036 

damnitz@centrum.cz 
 

 

2. Kategorie 

Krajský přebor ve čtyřkovém volejbale a barevném minivolejbale (dále jen „BMV“) je určen 
pro věkem maximálně mladší žáky a žákyně.  

Soutěže ve čtyřkovém volejbale (O pohár předsedy KVS) se budou hrát samostatně 
v kategorii mladších žáků a mladších žákyň.  

Turnaje v BMV se budou hrát smíšeně pouze v žluté, oranžové a červené kategorii, v modré 
kategorii se bude konat samostatná soutěž chlapců a dívek. Smíšená družstva mohou 
startovat v kategorii chlapců. V případě malého počtu přihlášených může pořadatel sloučit 
soutěž chlapců a dívek. 

Ve čtyřkových soutěžích mohou startovat žáci a žákyně narození 1. 1. 2010 a mladší.  

mailto:pavka.staroch@seznam.cz


V modrém minivolejbalu startují hráči a hráčky narození 1. 7. 2010 a mladší, v červeném 
hráči a hráčky narození 1. 7. 2012 a mladší, v oranžovém hráči a hráčky narození 1. 7. 2013 
a mladší, ve žlutém hráči a hráčky narození 1. 7. 2014 a mladší. 

Na základě rozhodnutí výboru LKVS (dle čl. 1 odst. 3 SŘV) mohou zažádat oddíly 
v kategoriích čtyřkového volejbalu a soutěžích BMV o udělení výjimky startu starších 
hráčů/hráček. Tito hráči/hráčky mohou být maximálně o jeden rok starší než je příslušná 
kategorie. Daný hráč/hráčka nesmí hrát jakoukoliv jinou šestkovou soutěž krajského 
přeboru nebo vyšší soutěž. O výjimku žádá oddíl vedoucího soutěže. Konečné rozhodnutí 
učiní řídící orgán soutěže (Komise mládeže LKVS). V případě schválení povolení startu 
těchto hráčů jsou jejich jména dopsána na soupisku ručně a potvrzena řídícím orgánem 
krajských soutěží mládeže. 

 

3. Termíny a pořadatelé 

Hrací termíny jednotlivých soutěží budou stanoveny v Rozlosování krajského přeboru 
mládeže ve čtyřkovém volejbale a barevném minivolejbale pro soutěžní období 2022 – 2023 
(dále „Rozlosování“). 

Soutěže se hrají zásadně v tělocvičnách a sportovních halách (dále jen „SH“). 

Místa konání jednotlivých akcí budou určena po dohodě Komise mládeže, vedoucích soutěží 
a zejména přihlášených oddílů. Pořadatelé budou následně zveřejněni v Rozlosování. 
Termíny a místa konání podle Rozlosování jsou pro všechny závazné. 

 

4. Začátky turnajů 

Všechny akce začínají v 9:00 hod., pokud pořadatel nestanoví jinak. U vybraných kategorií 
barevného minivolejbalu muže být pořadatelem stanoven začátek na pozdější čas. 

 

5. Účastníci soutěže 

Do soutěže se mohou přihlásit družstva patřící do Libereckého kraje. Do soutěže může být 
zařazeno družstvo z jiného kraje – se souhlasem LKVS a ČVS – viz ustanovení čl. 1 odst. 3 
Soutěžního řádu volejbalu (dále jen „SŘV), pokud nehraje jinou mistrovskou soutěž v této 
kategorii. Družstva budou uvedena v příloze Rozlosování „Adresář organizačních pracovníků 
a hřišť družstev krajského přeboru mládeže v čtyřkovém volejbale a barevném 
minivolejbale pro soutěžní období 2022 – 2023“ (dále jen „Adresář“). Adresář bude 
dokončen po podání přihlášek do krajských soutěží. 

 



6. Úhrada nákladů startujícími družstvy 

Oddíly, které se zúčastní KP ve čtyřkovém volejbale, přihlásí příslušný počet družstev. Za 
každé přihlášené družstvo uhradí startovné (licenční poplatek družstva) ve výši 200,- Kč, 
platí se přes VIS, spolu s podáním přihlášky do soutěže. 

Oddíly, které se budou účastnit soutěží v BMV, podají jednu přihlášku za celý oddíl do 
těchto soutěží a uhradí startovné (licenční poplatek družstva) ve výši 200,- Kč, platí se přes 
VIS, spolu s podáním přihlášky do soutěže. 

Každé startující družstvo ve čtyřkovém volejbale uhradí při každém turnaji pořadateli 
poplatek ve výši 400,- Kč. Každé startující družstvo ve žluté, oranžové a červené kategorii 
barevného minivolejbalu uhradí při každém turnaji pořadateli startovné ve výši 200,- Kč, 
v modré kategorii 300,- Kč. Toto startovné použije pořadatel na pokrytí nákladů spojených 
s pořádáním turnaje (hala, rozhodčí a ceny). 

 

7. Příspěvky pořadatelům a zajištění pořadatelství 

LKVS přispěje každému pořadateli turnajů KP ve čtyřkovém volejbale příspěvkem ve výši 
1500,- Kč. Tato částka je určena na odměny konkrétním pořadatelům a bude pořádajícími 
oddíly krajskému svazu vyfakturována. 

LKVS přispěje každému pořadateli turnajů KP v  BMV částkou maximálně 5000,- Kč (za každý 
turnaj v jednotlivých barvách to je 1250,- Kč). Tato částka je určena jako odměna 
pořadatelům a bude pořádajícími oddíly krajskému svazu vyfakturována. Oddíl může 
požádat LKVS o zajištění pořadatelství turnaje BMV. V takovém případě odměna za 
uspořádání turnaje připadá tomuto náhradnímu pořadateli, který bude určen LKVS. Tento 
náhradní pořadatel zajistí propozice, přihlášky, rozpisy utkání, moderuje celý turnaj a zajistí 
i vyhlášení celého turnaje.   

Pořádající oddíl pak zajistí halu, připraví hřiště, zajistí rozhodčí a obstará ceny pro vítěze. 

 

8. Pravidla 

Hraje se podle platných sportovně-technických dokumentů – čl. 3 SŘV. 

Soutěže barevného minivolejbalu se hrají podle platných pravidel minivolejbalu ČVS. Pro 
žlutou, oranžovou a červenou kategorii se používají odlehčené míče. Pro modrou kategorii 
se používají míče normální. 

Soutěže ve čtyřkovém volejbale se hrají dle pravidel volejbalu. Rozměr hřiště je 7 x 7 m.  
Výška sítě u žáků i žákyň je 210 cm. Hraje se na dva hrané sety do 25. Hraje se schválenými 



typy míčů zn. Gala (BV5591S, BV5581S, BV5091S, BV5011S ), Molten (V5M5000) nebo Mikasa 
(MVA200, MVA300, V200W).  

Každé družstvo má své míče na rozcvičování a hru. Pořadatel po dohodě může poskytnout 
míče pro všechna družstva. 

 

9. Náležitosti jednotlivce 

Hráči a hráčky startují na platný registrační průkaz člena ČVS (dále jen „RP“) – viz čl. 6 SŘV.  

Trenéři a funkcionáři uvedení na soupiskách mají také platný průkaz člena ČVS. 

Hráči, hráčky, trenéři a funkcionáři uvedení na soupiskách musí mít zaplacen licenční 
poplatek (dále jen „LP“) dle směrnice č. 10/2011 Licenční poplatky. 

 
 Dospělí nad 18 let 

 
300,- Kč 

 Mládež do dovršení věku 18 let 
 

200,- 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. 

 
 

9. Náležitosti družstva 

Čtyřkový volejbal 

V soutěžích KP ve čtyřkovém volejbale má každý oddíl povinnost vyhotovit soupisku podle 
čl. 7 SŘV (hráči, trenéři, funkcionáři). Soupisku si oddíly vyhotovují z VIS samy elektronicky. 
Pokud oddíl hraje šestkovou soutěž mladšího žactva, použije tuto oficiální soupisku z  VIS 
i pro čtyřkovou soutěž. Na soupisku mohou být zaznamenáni pouze hráči/hráčky, trenéři 
a funkcionáři, kteří mají zaplacen LP a u kterých bude o tom uveden záznam do VIS.  Tato 
soupiska platí jedno soutěžní období. 

Pokud má oddíl do soutěže přihlášených více družstev, tak na společné oficiální soupisce 
mladšího žactva z VIS provede ručně rozdělení hráčů/hráček do jednotlivých družstev. 

Soupisky jednotlivých družstev mohou být v průběhu sezóny doplňovány. Při každé 
aktualizaci musí oddíl dodat vedoucímu soutěže aktualizovanou verzi soupisky, vedoucí 
soutěže soupisku vždy podepíše. 

 

 



Barevný minivolejbal 

Všechny oddíly startující v soutěžích barevného minivolejbalu mají povinnost vyhotovit 
soupisky podle čl. 7 SŘV (hráči, trenéři, funkcionáři). Pro soutěže BMV lze použít oficiální 
soupisku pro mladší žactvo (používanou pro šestkový a čtyřkový volejbal). Další hráči 
a hráčky neuvedení na soupisce mladšího žactva a nehrající soutěže v  šestkovém 
a čtyřkovém volejbale mohou být uvedení na druhé oficiální VIS soupisce určené pouze 
pro barevný minivolajbal (bude se týkat mladších hráčů a hráček, kteří nezasáhnou do KP6 
a KP4). 

Na soupiskách mohou být zaznamenáni pouze hráči/hráčky, trenéři a funkcionáři, kteří mají 
zaplacen LP a u kterých bude o tom uveden záznam do VIS.  Tato soupiska platí jedno 
soutěžní období. 

Oddíly mohou při dodržení všeobecných pravidel tvořit pro každý turnaj barevného 
minivolejbalu libovolná družstva, která se budou skládat pouze z hráčů a hráček uvedených 
na VIS soupiskách. 

Při prvním utkání každého družstva v každém turnaji bude prokázána identita účastníků 
pomocí registračního průkazu a soupisky VIS. 

 

Oddílové soupisky jednotlivých družstev a RP budou průběžně kontrolovány vedoucím 
soutěže. 

 

10. Podmínky účasti a postihy 

Vůči družstvu, které nebude plnit povinnosti, budou uplatněny sankce či postihy podle 
tohoto rozpisu, SŘV a směrnic ČVS. 

Oddíly, jednoty, kluby apod., jejichž družstva se do soutěže přihlásí a soutěž z jakýchkoliv 
důvodů nedokončí, budou pokutovány částkou 500,- Kč, bez možnosti vrácení startovného.  

Pokud se družstvo bez omluvy nedostaví k utkání ve čtyřkovém volejbale podle rozlosování, 
bude zápas kontumován ve prospěch soupeře, družstvo bude pokutováno částkou 500,- Kč. 
Družstvo se musí z turnaje omluvit nejdéle 24 hodin před turnajem. Uvědoměn musí být 
pořadatel a vedoucí soutěže. 

V případě neoprávněného startu obdrží provinilé družstvo pokutu ve výši 1000,- Kč. 
V případě opakovaného provinění může být družstvo rozhodnutím řídících orgánů ze 
soutěže vyloučeno!  

Veškeré pokuty se ukládají a hradí přes VIS – viz moduly Podatelna a Banka. 



Oddíly, kluby apod. musí zabezpečit lékařskou kontrolu všech hráčů a hráček a vést o tom 
záznamy dle čl. 12 SŘV. 

Každé družstvo musí mít zřízenou e-mailovou adresu, na kterou bude zasílána běžná 
korespondence. 

11. Rozhodčí 

Soutěže ve čtyřkovém volejbale a BMV nerozhodují delegovaní rozhodčí. Rozhodčí si zajišťuje 
pořadatel sám. Na rozhodčí nejsou žádné kvalifikační ani věková omezení. Případné odměny 
rozhodčím hradí dle svého uvážení pořadatel. 

 

12. Hodnocení výsledků a systém soutěže ve čtyřkovém volejbale 

Ve všech soutěžích bude hrací systém stanoven po dohodě Komise mládeže a vedoucích 
soutěží na základě počtu přihlášených družstev a bude zveřejněn spolu s Rozlosováním. 
Bude se týkat podoby kvalifikace, případných lig apod. 

Utkání se budou hrát na 2 hrané sety do 25. Při vítězství 2:0 získají 3 body do tabulky, při 
remíze 1:1, ale vítezství na body to budou 2 body do tabulky, při remíze 1:1, ale prohře na 
body to bude 1 bod do tabulky, při prohře 0:2 nezískají do tabulky žádný bod. Při remíze 1:1 
a shodném bodovém zisku se po losu bude hrát „zlatý míč“. 

Podle počtu přihlášených družstev získá každé družstvo do tabulky příslušný počet bodů 
(vítěz = tolik bodů, kolik je družstev v soutěži, ... poslední = 1 bod). 

O celkovém vítězi rozhodne počet celkově získaných bodů za všechny turnaje. Při shodě 
bodů rozhodne lepší pořadí v posledním turnaji. 

 

13. Hodnocení výsledků a systém soutěže v barevném minivolejbale 

Hrací systém každého turnaje je vždy určen pořadatelem nebo náhradním pořadatelem.  

Během celé sezóny bude probíhat mezi oddíly soutěž o krajského přeborníka v BMV. Nejvýše 
dvě družstva v každé barevné kategorii (žlutá, oranžová, červená, modrá – žáci a modrá – 
žákyně) získají pro svůj oddíl do celkového žebříčku příslušný počet bodů dle následujícího 
příkladu: 

Např. v červené kategorii bude startovat 15 družstev. Vítěz má nárok na 15 bodů, 15. tým má 
nárok na 1 bod. 2 nejlepší družstva získají pro svůj oddíl příslušný počet získaných bodů. 
Pokud mám v kategorii více družstev než 2, tak další družstva už body do žebříčku 
nezískávají! Tímto pravidlem chceme nabídnout šanci na celkové umístění i menším 
oddílům. 



14. Ceremoniály a postupy 

V obou kategoriích čtyřkového volejbalu 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! 

Družstva na prvních třech místech obou kategorií čtyřkového volejbalu získávají pohár, 
diplom a medaile. 

Odměny vítězům a účastníkům jednotlivých turnajů BMV jsou v režii jednotlivých 
pořadatelů.  

Po posledním turnaji BMV bude vyhlášena soutěž o přeborníka kraje v BMV. Oddíly na 
prvních třech místech získají poháry a diplomy. 

Na případné mistrovství republiky v BMV se kvalifikují oddíly, které v daném kategorii budou 
na nejvyšších příčkách dle průběžného bodovacího systému. 

 

15. Námitky a odvolání 

STK je prvou instancí v námitkovém řízení. Výbor LKVS je odvolacím orgánem. 

Podání námitek a odvolání se řídí podle čl. 29, 30, 31 a 32 a přílohy 1 SŘV. Námitky se zasílají 
STK Libereckého krajského volejbalového svazu, Jablonecká 88/18, 460 05 Liberec nebo 
elektronicky předsedovi STK (Daniel Matoška - matoska@seznam.cz), kopie se zašle 
i vedoucímu soutěže. 

 

16. Propozice a rozpisy utkání 

Pořadatelé turnajů ve čtyřkovém volejbale předloží účastníkům do středy před každým 
turnaje rozpis utkání. O případných změnách na poslední chvíli kvůli neúčasti některých 
družstev budou dotčená družstva co nejdříve informována. 

Turnaje BMV se budou zcela řídit propozicemi vydanými pořadateli nebo náhradním 
pořadatelem. 

 

 

 

 



17. Protiepidemická opatření  

Všechny soutěže se musí řídit platnými protiepidemickými opatřeními. 

V případě, že dojde k omezením a nebude odehrána minimálně polovina naplánovaných 
turnajů, nebude vyhlášen krajský přeborník pro sezónu 2022 – 2023. V případě odehrání 
alespoň poloviny akcí a předčasného ukončení soutěže bude průběžné pořadí prohlášeno 
za konečný výsledek. 

 

18. Přihlášky do soutěží 

Přihlášením se do krajského přeboru přijímají družstva podmínky soutěže, jak jsou uvedeny 
v bodech tohoto rozpisu a v SŘV, a tím se i zavazují plnit povinnosti družstva. 

Oddíly přihlašují svá družstva do jednotlivých soutěží do 11. 9. 2022. Spolu s podáním 
přihlášky uhradí i startovné (Licenční poplatky družstva). 

Přihlášky i úhrada startovného proběhnou přes VIS – modul Podatelna a Banka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis byl schválen výborem LKVS dne 31. 5. 2022. 

Pavel Starý – komise mládeže LKVS                Stanislav Dubský – předseda LKVS 



 
Liberecký krajský volejbalový svaz 

 
Kontaktní údaje LKVS 

Adresa Jablonecká 88/18, Liberec V – Kristiánov, 460 05 Liberec 

IČ 06599508 

Schránka nxre4p8 

Číslo účtu 1155306009/2700 

Web www.lkvs.cz 

Sekretariát LKVS  Lucie Bryknarová – 731 626 650, bryknarova@cvf.cz 

Účetnictví LKVS Michaela Studená – 773 583 392, radost.misa@seznam.cz 

 

Výbor LKVS 

Předseda LKVS Stanislav Dubský 603 295 719 
standa@volejbal.eu 

Místopředseda LKVS Petr Karban 603 262 784 
petr-kar@seznam.cz 

Členové výboru LKVS Petr Dobíhal 777 988 829 
pdobihal@volny.cz 

 Daniel Matoška 724 175 904 
matoska@seznam.cz 

 Martin Nečas 606 644 154 
martin.necas@ntlf.cz 

 Jan Nevoral 607 800 809 
jan.nevoral@seznam.cz 

 Pavel Starý 777 165 459 
pavka.staroch@seznam.cz 

 

Kontrolní a revizní komise  

Předseda KRK LKVS Aleš Správka  775 327 167 
ales.spravka@vkdukla.cz  

Členové komise Blanka Kvíčalová  604 579 544 
bkvicalova@seznam.cz  

 Jiří Čermák 775 282 092 
goro.cermak@seznam.cz 

http://www.lkvs.cz/


Sportovně-technická komise + komise dospělých LKVS 

Předseda STK LKVS Daniel Matoška 724 175 904 
matoska@seznam.cz 

Členové komise Karel Čurda 606 273 916  
karloscurda@seznam.cz 

 Lucie Bryknarová 731 626 650 
bryknarova@cvf.cz 

 

Komise rozhodčích LKVS 

Předseda KR LKVS Emil Velinov 776 561 626 
emil.velinov@savs.cz 

Členové komise Vladimír Drábek 
(delegace) 

737  162 120 
vlada.drabek@seznam.cz 
 

 

Komise mládeže LKVS  

Předseda KM LKVS Pavel Starý 777 165 459 
pavka.staroch@seznam.cz 

Členové komise Vedoucí soutěží mládeže 

 

Trenérská komise LKVS 

Předseda TK LKVS Martin Nečas 606 644 154 
martin.necas@ntlf.cz 

 

Komise společenského významu LKVS 

Předseda TK LKVS Petr Dobíhal 777 988 829 
pdobihal@volny.cz 

 

 

 

 

 

mailto:vlada.drabek@seznam.cz


Krajská centra mládeže 

Trenér 

KCM – chlapci 

Aleš Správka 775 327 167 
ales.spravka@vkdukla.cz 

 

Trenér 

KCM – dívky 

 

 

 
LKVS hledá a bude schvalovat nového 

trenéra KCM dívek. 

 

Koordinátoři 

KCM – BEACH 

 

Martin Nečas 

 
606 644 154 
martin.necas@ntlf.cz 

 Petr Karban 603 262 784 
petr-kar@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


