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I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

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: 

Mladší žákyně U14 
 

Petr Damnitz 
TJ Slovan Varnsdorf 

778 230 036 
damnitz@centrum.cz 

Starší žákyně U16 
 

Michal Studničný 
TJ Sokol Mnichovo Hradiště 

776 707 497 
michal.stud@seznam.cz 

Juniorky U22 
 

Petra Břešťáková 
TJ Bižuterie Jablonec n. N. 

775 339 976 
petrabrestakova@seznam.cz 

 

Mladší žáci U14 
 

Jiří Skřivan 
TJ Sokol Mnichovo Hradiště 

604 292 397 
dres2@seznam.cz  

Starší žáci U16 
 

Jiří Skřivan 
TJ Sokol Mnichovo Hradiště 

604 292 397 
dres2@seznam.cz 

Junioři U22 
 

Martin Mejzr 
TJ Slavia Liberec 

734 368 474 
m.mejzr@email.cz 

 

2. Kategorie 

Krajský přebor v šestkovém volejbale mládeže se vypisuje pro tyto kategorie: mladší žákyně 
U14, starší žákyně U16, juniorky U22 (společná soutěž juniorek U22, kadetek U20 a lvíčat 
U18), mladší žáci U14, starší žáci U16 a junioři U22 (společná soutěž juniorů U22, kadetů U20 
a lvíčat U18). 

Věkové kategorie jsou popsány v Technických ustanoveních – čl. 2. 

mailto:pavka.staroch@seznam.cz


3. Termíny a pořadatelé 

Soutěže KP mládeže 2022 - 2023 se hrají od začátku září 2022 do dubna 2023 a musí být 
ukončeny před zahájením republikových akcí pro postupující družstva v dané kategorii 
(např. kvalifikace o postup na M-ČR, do 2. ligy apod.). 

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

Veškeré změny začátku utkání nebo turnaje jsou bez poplatku. Změna termínu utkání nebo 
turnaje vyžaduje souhlas všech zúčastněných družstev. Bez tohoto souhlasu Komise 
mládeže tuto změnu neodsouhlasí. Veškeré změny dohodnuté méně než 5 dnů před řádným 
termínem utkání nebo turnaje, resp. před novým termínem při předehrávce je pořadatel 
povinen oznámit rozhodčím. 

Soutěže KP mládeže 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. 

Pořadatel je povinen připravit tělocvičnu nebo SH k turnaji nebo zápasu tak, aby byla 
otevřena nejméně 1 hodinu před začátkem, musí zajistit uzamykatelné šatny a připravit 
zápisy, tabulky a zapisovatele. 

 

4. Začátky a pořadí utkání 

Všechny akce krajského přeboru mládeže začínají v 9:00 hod., pokud se zúčastněná družstva 
nedohodnou jinak. U turnajů může pořadatel změnit začátek turnaje bez souhlasu ostatních 
účastníků či Komise mládeže v časovém rozpětí 9 – 10 hodin. Tuto změnu však musí 
pořadatel zadat elektronicky do VIS nejpozději 10 dnů předem, jinak je vyžadován souhlas 
všech družstev. 

V 9:00 hod. objektivně vynucené pozdní příjezdy družstev do místa konání je třeba oznámit 
pořadateli s předstihem 3 dnů tak, aby tomu přizpůsobil pořadí utkání. Pořadí jednotlivých 
utkání určuje vedoucí soutěže po dohodě s pořadatelem akce. 

 

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 šestkovém volejbale pro soutěžní období 2022 
– 2023“ (dále jen „Adresář“). Adresář bude dokončen po podání přihlášek do krajských 
soutěží. 

 

6. Úhrada nákladů 

Každý startující oddíl je povinen mít dlouhodobě uhrazenou garanci (kauci) ve výši 500,- Kč. 
Oddílům se garance uložená v loňském ročníku převádí do nové sezóny 2022 - 2023. 
Oddílům, kterým byla udělena pokuta dle SŘV za ročník 2021 - 2022 bude pokuta z této 
garance odečtena a tyto oddíly mají za povinnost částku na nový ročník doplatit tak, aby 
vstupní garance pro další ročník byla opět 500,- Kč. Oddílům, které se nového ročníku 
soutěže nezúčastní, bude garance vrácena. 

Každé přihlášené družstvo ve všech šestkových soutěžích chlapců i dívek uhradí startovné 
(licenční poplatek družstva) ve výši 1200,- Kč, platí se přes VIS, spolu s podáním přihlášky do 
soutěže.  

Podmínky pro pořádání soutěží LKVS chlapců a dívek jsou diametrálně odlišné. V soutěži 
chlapců je družstev poměrně málo a všechny oddíly se rovnoměrně dělí o pořadatelství, 
proto situace je vnímána jako spravedlivá a není potřeba vybírat další poplatky. V soutěžích 
dívek tomu tak rozhodně není, proto všechna zúčastněná družstva při každém turnaji uhradí 
pořadateli stanovený příspěvek na uspořádání turnaje. Výše příspěvků se bude vždy odvíjet 
od cen v dané hale a stanoví se dle vzorce: celkové náklady za pronájem / počet 
zúčastněných družstev. Vedoucí soutěží v kategorii dívek se předem dohodne s jednotlivými 
pořadateli a stanoví výši příspěvku na uspořádání turnaje. Tuto částku pak sdělí všem 
týmům, které jsou povinné ji uhradit pořadateli v den konání turnaje. 

V případě, že se turnaje dívek některé družstvo nezúčastní, může pořadatel požádat LKVS 
o náhradu ušlého příspěvku (viz Příloha 1). 

LKVS bude všem pořadatelům hradit náklady na rozhodčí (viz Příloha 2). 

 

II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

1. Předpis 

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

Hraje se na dva vítězné sety. 



Hraje se schválenými typy míčů zn. Gala (BV5591S, BV5581S, BV5091S, BV5011S ), Molten 
(V5M5000) nebo Mikasa (MVA200, MVA300, V200W). Pořadatel poskytne míče pro všechna 
družstva. 

Čísla dresů jsou od 1 do 99. 

Výška sítě pro mladší žákyně (U14) je 215 cm, pro starší žákyně (U16) 220 cm, juniorky (U22) 
224 cm, mladší žáky (U14) 215 cm, starší žáky (U16) 230 cm a juniory (U22) 243 cm. 

 

2. Věkové kategorie 

Výbor ČVS na svém zasedání dne 11. 1. 2022 schválila úpravu věkových kategorií platnou pro 
soutěžní období 2022 – 2023 následovně: 

 Mladší žactvo  U 14 nar. 1. 1. 2010 a mladší 
 Starší žactvo U 16 nar. 1. 1. 2008 a mladší 
 Lvíčata U 18 nar. 1. 1. 2006 a mladší 
 Kadeti a kadetky U 20 nar. 1. 1. 2004 a mladší 
 Junioři a juniorky U 22 nar. 1. 1. 2002 a mladší 

 

 

Za družstvo vyšší věkové kategorie může startovat neomezený počet hráčů kterékoliv nižší 
kategorie, přičemž se jim zachovává možnost souběžného startu ve své vlastní věkové 
kategorii. 

Na základě rozhodnutí výboru LKVS (dle čl. 1 odst. 3 SŘV) mohou zažádat oddíly 
v kategoriích mladšího a staršího žactva o udělení výjimky startu až 3 starších 
hráčů/hráček. Tito hráči/hráčky mohou být maximálně o jeden rok starší než je příslušná 
kategorie. Daný hráč/hráčka nesmí hrát jakoukoliv jinou soutěž krajského přeboru nebo 
vyšší soutěž. O výjimku žádá oddíl vedoucího soutěže, start musí doporučit nadpoloviční 
většina vedoucích družstev dané 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. Tato 
družstva jsou řádně hodnocena v rámci krajských soutěží, nemohou ale postoupit do 
republikových soutěží. 

Veškeré prohřešky v podobě neoprávněných stratů mimo schválenou soupisku budou 
postihovány dle čl. 6 Technických ustanovení. 

 

 



3. Náležitosti jednotlivce a družstva 

Hráči a hráčky startují na platný registrační průkaz člena ČVS (dále jen „RP“) – viz čl. 6 SŘV. 
Při nepředložení RP rozhodčímu ke kontrole se postupuje dle čl. 6 SŘV. 

Trenéři a funkcionáři uvedení v zápise o utkání předkládají platný průkaz člena ČVS. 

Hráči, hráčky, trenéři a funkcionáři uvedení v zápise o utkání 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. 

 
Všechna družstva mají povinnost vyhotovit soupisku podle čl. 7 SŘV (hráči, trenéři, 
funkcionáři). Soupisku si oddíly vyhotovují z VIS samy elektronicky. 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. U žactva může být soupiska doplněna ručně o povolené 
výjimky startu starších hráčů či hráček. I tito musí mít uhrazen LP. 

Soupiska platí jedno soutěžní období. 

Soupisku předkládají družstva před utkáním rozhodčím ke kontrole. Místo vytištěné 
papírové soupisky je možné předložit náhled soupisky na elektronickém zařízené. V tomto 
případě se však musí jednat o online zobrazení přímo z VIS. 

Soupisky a RP budou před prvním utkáním každého turnaje důsledně kontrolovány. Týká se 
všech kategorií. Za uskutečnění kontroly zodpovídá pořadatel a vedoucí soutěže. 

Doplňování soupisek je možné do 31. ledna 2023 bez omezení. Po tomto datu již není možné 
doplňovat hráče/hráčky na hostování! 

Každé družstvo mládeže, ve kterém není hráč starší 18 let, musí vést osoba starší 18 let, 
která je uvedena na soupisce družstva jako funkcionář, jinak nemůže družstvo k utkání 
nastoupit (viz čl. 14 SŘV). 

V zájmu odehrání soutěže KP juniorů (U22) budou hrát družstva na soupisky, které platí pro 
vyšší soutěže (výjimka schválená výborem LKVS dle čl. 1 odst. 3 SŘV). 

 

 

 



4. Střídavý start a hostování dle SŘV 

Pravidla pro střídavý start a hostování se řídí platným Soutěžním řádem volejbalu. 
 

V soutěžích organizovaných LKVS je povoleno hostování hráčů/hráček z družstev hrajících 
vyšší soutěž pouze o jednu soutěžní úroveň níže. 

 

6. Podmínky účasti a postihy 

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. 

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 1000,- Kč, bez možnosti vrácení startovného.  

Pokud se družstvo nedostaví k utkání podle rozlosování, bude zápas kontumován ve 
prospěch soupeře, družstvo bude pokutováno částkou 500,- Kč a družstvu bude uložena 
náhrada škody v prokázané výši, která vznikla soupeři. U turnajů se čtyřmi nebo více 
účastníky lze mimořádně omluvit neúčast na jednom turnaji bez předání záležitosti k řešení 
disciplinární komisi. Družstvo se trestá hracími důsledky. 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. 

Družstva nastupují k utkáním v jednotném oblečení ve smyslu pravidel volejbalu (dres). 
Pokud tomu tak nebude, rozhodčí nepřipustí hráče/hráčku ke hře. 

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. 

 

 

 



6. Systém soutěže 

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. 

 

7. Přihlášky do soutěží 

Oddíly přihlašují svá družstva do jednotlivých soutěží do 20. 6. 2022. Spolu s podáním 
přihlášky uhradí i startovné (Licenční poplatky družstva) – viz čl. 6 Všeobecných ustanovení. 

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

 

8. Hodnocení výsledků a soutěží 

Provádí se dle čl. 28 SŘV. Detailní hodnocení výsledků a soutěží bude popsáno 
v Rozlosování po stanovení hracích systémů soutěží. 

 

9. 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 vyhlašovaných kategorií získávají titul přeborníka kraje pro soutěžní ročník 
2022 – 2023 a obdrží pohár, diplom, medaile, družstva na 2. a 3. místě získávají diplomy, 
poháry a medaile.  

V dívčí soutěži KP juniorek (U22) se vyhlásí celkové pořadí soutěže a zvlášť i kategorie 
kadetek (U20) a lvíčat (U18). Vyhlášena mohou být jen družstva, jejichž hráčky na soupiskách 
spadají do příslušné věkové kategorie. V kategoriích U20 a U18 získají družstva na prvních 
3 místech diplomy a medaile. 

V chlapecké soutěži KP juniorů (U22) se vyhlásí pouze celkové pořadí soutěže. 

Vítězové kategorií (U18, U20, U22) postupují do kvalifikace příslušných vyšších celostátních 
soutěží. Přeborníci v kategoriích staršího žactva + družstva na 2. místech postoupí do 1. kola 
M–ČR. 

Ve všech mládežnických kategoriích bude v trenérské anketě vyhlášen nejlepší hráč 
a hráčka. Trenér každého družstva během posledního, finálového kola dodá vedoucímu 
soutěže žebříček 5 hráčů či hráček dle pořadí s příslušnými body (5 bodů pro nejlepšího 
atd.). Vítězem se stane, kdo dosáhne nejvíce bodů. Při shodě bodů se výše umístí hráč či 



hráčka, jejichž družstvo dosáhne lepšího celkového pořadí. Vítěz/vítězka obdrží diplom 
a plaketu. 

V kategoriích mladších a starších žákyň se vyhlásí „Nejsympatičtější družstvo“. Každá 
hráčka, která je přítomna na posledním turnaji, dostane jeden hlasovací lístek a udělí hlas 
jinému družstvu. Vítězný tým s nejvíce hlasy obdrží diplom. 

 

9. Rozhodčí 

Delegaci a předelegaci rozhodčích provádí komise rozhodčích LKVS (dále „KR“). Pokud se 
k utkání nedostaví delegovaný rozhodčí, postupuje se podle čl. 22 SŘV. Delegovaní rozhodčí 
budou uvedeni v rozlosování. Listina - adresář  rozhodčích bude v příloze rozlosování. 

Odměny rozhodčím: 

 Všechny mládežnické 
kategorie v šestkovém 
volejbale 

 

200,- Kč (první a druhé utkání na 2 vítězné sety) 
150,- Kč (třetí a další utkání na 2 vítězné sety) 
250,- Kč (utkání na tři vítězné sety) 

 Stravné 
 

130,- Kč (akce trvá 5 – 12 hodin) – od 1. 1. 2023 

 Cestovné 5,20 Kč/km, v místě bydliště 65,- Kč – od 1. 1. 2023 
 

Pozn.: Cestovné a stravné se bude měnit od 1. 1. 2023 dle vyhlášek. 

Předsedou KR je Emil Velinov, 776 561 626, emil.velinov@savs.cz. 

Delegace rozhodčích provádí Vladimír Drábek, 737  162 120, vlada.drabek@seznam.cz. 
 

V každém hracím místě musí být oficiálně delegován alespoň jeden rozhodčí, který se stane 
hlavním rozhodčím turnaje. Na zbytku hřišť mohou utkání rozhodovat náhradní 
(nelicencovaní) rozhodčí pověření pořadatelem. 

LKVS bude proplácet pořadatelům náklady za rozhodčí – viz příloha 2.  

 

10. Námitky a odvolání 

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. Výbor LKVS je odvolacím orgánem. 

 



11. Zápisy a zprávy z turnaje 

Z každého utkání je nutné pořídit zápis se všemi běžnými záležitostmi. Za jeho správnost 
ručí pořadatel a rozhodčí. V nejbližší pracovní den po akci je pořadatel povinen zaslat zápisy 
(stačí v elektronické podobě) a tabulku příslušnému vedoucímu soutěže. Originály předají 
pořadatelé vedoucímu soutěže nejdéle na posledním turnaji sezóny. Originály budou 
archivovány minimálně po dobu 1 měsíce po skončení soutěže za účelem případného 
přezkoumání výsledků. Vedoucí soutěže bude povinen z každého kola sepsat zprávu a tu 
zveřejnit nebo nechat zveřejnit na webových stránkách www.lkvs.cz. 

 

12. 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 2022 – 2023. V případě odehrání alespoň poloviny 
akcí a předčasného ukončení soutěže bude průběžné pořadí prohlášeno za konečný 
výsledek. 

 

13. Přeborníci Libereckého kraje 2021 – 2022  

Soutěž Krajský přeborník Nejlepší hráč / hráčka 
KP mladších žákyň TJ Zikuda Turnov Kristýna Šulcová (TJ Turnov) 
KP starších žákyň TJ Zikuda Turnov „A“ Julie Dolejšová (TJ Turnov) 

KP kadetek Schrödingerův institut x 
KP kadetek a juniorek TJ Zikuda Turnov „A“ Markéta Horáková (TJ Turnov) 

KP mladších žáků TJ Sokol Mnichovo Hradiště Tomáš Skřivan (TJ Sokol Mnich. Hr.) 
KP starších žáků TJ Lokomotiva Česká Lípa Jakub Veselý (TJ Loko Česká Lípa) 

KP kadetů a juniorů TJ VK Dukla Liberec David Bryknar (Dukla Liberec) 
 

 

 

 

 

 

Rozpis byl schválen výborem LKVS dne 12. 1. 2023. 

Pavel Starý – komise mládeže LKVS                Stanislav Dubský – předseda LKVS 



Příloha č. 1 
 

Náhrada ušlého příspěvku na uspořádání turnaje 
 

Oddíly hrající soutěže mládeže pořádané LKVS mají velmi odlišné možnosti pro uspořádání 
mládežnických turnajů. Někde se hraje ve velkých halách na několika hřištích, jinde alespoň 
v menších tělocvičnách, některé oddíly bohužel nepořádají turnaje žádné. Situace je 
diametrálně odlišná v kategoriích chlapců a v kategoriích dívek.  

V chlapecké složce není týmu tolik, všechny oddíly se rovnoměrně podílejí na organizaci 
turnajů, proto je situace vnímána jako spravedlivá.  

V dívčí složce tomu tak rozhodně není. Turnaje jsou převážně pořádány stejnými oddíly, 
které nesou větší finanční náklady. LKVS by chtěl nastavit spravedlivější systém, proto 
v článku 6 všeobecných ustanovení tohoto rozpisu je pro družstva dívek stanovena 
povinnost při každém startu uhradit pořadateli příspěvek na uspořádání turnaje. 

V případě, že se některé družstvo z jakéhokoliv důvodu nezúčastní turnaje, pořadatel může 
požádat LKVS o náhradu ušlého příspěvku na uspořádání turnaje. Pořadatel v takovém 
případě vystaví LKVS fakturu: 

  
Fakturační údaje 
 

Liberecký krajský volejbalový svaz, Jablonecká 88/18, 460 05 Liberec 
IČ 06599508 

 
 
Příklad textu faktury 
 
Účtujeme Vám částku xxx- Kč jako náhradu ušlého příspěvku na uspořádání turnaje 
Krajského přeboru kadetek a juniorek ze dne 20. 9. 2022.  
 
Turnaje se nezúčastnilo družstvo: xxx 
 

 

Faktury zasílejte elektronicky na sekretariát LKVS Lucii Bryknarové: bryknarova@cvf.cz 

LKVS následně přefakturuje náhradu klubu, který se nezúčastnil turnaje. 

 

Příloha rozpisu č. 1 byla schválena výborem LKVS dne 19. 5. 2022. 

Pavel Starý – komise mládeže LKVS                Stanislav Dubský – předseda LKVS 

mailto:bryknarova@cvf.cz


Příloha č. 2 
 

Hrazení nákladů za rozhodčí v mládežnických šestkových 
soutěžích LKVS 

 

LKVS bude hradit náklady za rozhodčí, kteří budou rozhodovat mládežnické turnaje v šestkovém 
volejbale. 

Každý pořadatel sdělí před sezónou (v době tvoření rozlosování) členovi Komise rozhodčích 
Vladimíru Drábkovi (737162120, vlada.drabek@seznam.cz) požadavky na počet delegovaných 
rozhodčích. Ti budou zaneseni do tabulky rozhodčích pro jednotlivá kola. Pořadatelé jsou povinni 
kontaktovat delegované rozhodčí minimálně 5 dnů před konáním turnaje a potvrdit si jejich účast. 
Delegovaný rozhodčí, který se nebude moct turnaje zúčastnit, bezprostředně informuje pořadatele 
a  V. Drábka, který zajistí novou delegaci. 

V turnajích mládeže by na každé hrací místo měl být delegován minimálně jeden rozhodčí, který 
bude zároveň hlavním rozhodčím turnaje. Zbytek požadovaných náhradních (nelicencovaných) 
rozhodčích si může určit každý pořadatel sám. Náhradní rozhodčí musí být starší 15 let. 

Dle Soutěžního řádu volejbalu (čl. 22) má nárok na odměnu delegovaný i náhradní rozhodčí. 
Náhradní rozhodčí nemá nárok na poplacení cestovného, má nárok na stravné, za odpískaná utkání 
dostane odměnu ve výši 50% odměn pro licencované rozhodčí. 

Schválené odměny rozhodčím pro sezónu 2022 – 2023: 
 

 Všechny mládežnické 
kategorie v šestkovém 
volejbale 

 

200,- Kč (první a druhé utkání na 2 vítězné sety) 
150,- Kč (třetí a další utkání na 2 vítězné sety) 
250,- Kč (utkání na tři vítězné sety) 

 Stravné 
 

130,- Kč (akce trvá 5 – 12 hodin) – od 1. 1. 2023 

 Cestovné 5,20 Kč/km, v místě bydliště 65,- Kč – od 1. 1. 2023 
 
Vyúčtování nákladů na rozhodčí bude prováděno na jednotném formuláři, který se nachází na 
následující straně této přílohy. Peníze na základě vyplněného formuláře budou vyplaceny převodem 
na účet nebo hotově na místě. Převod peněz zajistí LKVS na základě dodaného formuláře. Hotovost 
vyplatí ze svých prostředků pořadatel turnaje, následně vystaví LKVS fakturu na příspěvek na 
rozhodčí. Součástí faktury budou vyplněné formuláře.  

Faktury a formuláře zasílejte elektronicky na sekretariát LKVS Lucii Bryknarové: 
bryknarova@cvf.cz 

Příloha rozpisu č. 2 byla schválena výborem LKVS dne 12. 1. 2023. 

Pavel Starý – komise mládeže LKVS                Stanislav Dubský – předseda LKVS 

mailto:vlada.drabek@seznam.cz


 



Příloha č. 3 
 

Přehled a adresář rozhodčích KP LKVS 

 
Příjmení Jméno Třída Ročník Telefon Email 
Augsten Jindřich 2 1951 737034703 

 Běhal Jiří 2 1947 607530979 behal.j@seznam.cz 
Bydžovský Zdeněk 1 1960 606362409 z.bydzovsky@centrum.cz 

Čermák Jiří 1 1966 775282092 goro.cermak@seznam.cz 
Čurda Karel 2 1950 606273916 karloscurda@seznam.cz 
Dopita Petr 2 1951 602488155 dopipe@seznam.cz 
Drábek Vladimír 3 1957 737162120 vlada.drabek@seznam.cz 

Drechsler Matěj 3 1987 728216672 Matej.drechsler@gmail.com 
Finke Bohumír 3 1957 734306655 bohumir.finke@seznam.cz 
Haas David 3 1996 734205846 haasdavid2@seznam.cz 

Hulinský Ondřej 3 2003 731297820 ondra.hulinsky@seznam.cz 
Klimpera Zdeněk 3 1936 605147945 zklimpera@seznam.cz 
Klustová Ingrid 3 1973 730576844 denny.Klust@seznam.cz 

Knop Jiří 2 1954 737550155 knopjir@gmail.com 
Kolč Michal 2 1975 774276148 michalkolc@seznam.cz 
Kuba Vratislav 2 1945 723848398 vratakuba@gmail.com 

Kysela Tadeáš 3 2003 737548762 tomatada@seznam.cz 
Lenert Adam 1 1986 774099539 lenert.adam@magistrat.liberec.cz 
Mestek Antonín 3 1967 732182873 vratar@centrum.cz 
Nejedlo Jiří 3 1952 602779993 nejedlo.jiri@gmail.com 
Novák Jaroslav 3 1961 777052008 jaroslav.novak@texoplus.cz 

Pokorný Vladimír 3 1962 603343143 pokorny.jbc@volny.cz 
Pozděna Miloslav 1 1947 737902695 miloslav.pozdena@seznam.cz 
Preisler Petr 3 1962 606611300 Presley2@seznam.cz 

Puschová Jana 3 1974 775899426 jana.puschova@seznam.cz 
Reinišová Zuzana 2 1963 605854872 zuzana.reinisova@gfxs.cz 
Skřivan Jiří 1 1968 604292397 dres2@seznam.cz 

Studničný Michal 3 1996 776707497 michal.stud@seznam.cz 
Šourek Josef 2 1943 722214199 jo.sourek@seznam.cz 
Velinov Emil 1 1981 776561626 emil.velinov@savs.cz 

Vinklárek Jaroslav 1 1933 721385267 ja.vi.vdf@seznam.cz 
Vyhlídko Luboš 1 1964 602858903 vyhlidko.lubos@seznam.cz 
 
 
 
Příloha rozpisu č. 3 byla schválena výborem LKVS dne 12. 1. 2023. 

Emil Velinov – předseda KR 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


