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1. Mistrovské a pohárové soutěže 

 

a) Soutěžní poplatky (SP) do krajských přeborů (KP) a pohárů MS KVS za družstvo 

 

soutěž Vklad do soutěže 

  Mistrovské (MS-x) Pohárové (MSP-x)  

Dospělí 
Krajský přebor  650,- 

 Pohár dospělých 100,- 

Mládež 

Juniorská kategorie  350,- 

Kadetská kategorie  300,- 

Starší žactvo  200,- 

Mladší žactvo  100,- 

 Minivolejbal v barvách na turnaji 

 
b) U družstev dospělých je povinnost mít v KP družstvo mládeže ve své kategorii. V případě nesplnění této 

podmínky je družstvům účtovaná pokuta ve výši 2.000,- Kč. Družstva mají možnost uzavřít dohodu s družstvem 

mládeže příslušné kategorie, které neplní povinnosti jinému družstvu. Tato dohoda se uzavře písemně a kopie 

dohody se zašle při podání přihlášky, nebo nejpozději do 30. 12. 2019 na email stk.mskvs@cvf.cz . Výjimka je u 

družstev, startujících 1.rokem v soutěži KP dospělých. Tato družstva nemusí splňovat podmínku mládeže.  

 

c) Oddíly přihlášené do KP mají povinnost mít registrovaného a aktivního rozhodčího, který odpíská min. 

30% hracích dnů soutěžního ročníku soutěží MS KVS. Tato kontrola bude provedena KR MS KVS v dubnu 

2020. V případě neplnění této povinnosti je oddíl povinen uhradit pokutu ve výši 2 000,- Kč.  

 

d) Družstva hrající kategorii žactva turnajovým způsobem, budou hradit pořadateli vklad na jednotlivé 

turnaje ve výši 1.000,-Kč. Pořadatel příslušného turnaje použije tyto peníze na částečnou úhradu nákladů na 

jednotlivý turnaj. (rozhodčí, nájem)  

 

e) Družstva hrající kategorii mladšího žactva turnajovým způsobem, budou hradit pořadateli vklad na 

jednotlivé turnaje ve výši 1.000,-Kč. Pořadatel příslušného turnaje použije tyto peníze na částečnou úhradu 

nákladů na jednotlivý turnaj. (rozhodčí, nájem) a na nákup cen pro 1.- 3. místo na jednotlivém turnaji, bez 

ohledu ve které skupině. (oplatek, bonbóny…atd)   

 

f) Družstva hrající Pohárovou soutěž dospělých turnajovým způsobem, budou hradit pořadateli vklad na 

jednotlivé turnaje ve výši 500,-Kč. Pořadatel příslušného turnaje použije tyto peníze na částečnou úhradu 

nákladů na jednotlivý turnaj. (rozhodčí, nájem).  

 

g) Družstva musí mít alespoň jednoho kvalifikovaného trenéra na soupisce příslušné soutěže. V případě 

nesplnění podmínky družstvo uhradí pokutu ve výši 200,-Kč/za družstvo. Po provedení kontroly TMK MS KVS 

nejpozději do 31. 10. 2019. 

 

h) Družstva z jiných krajů uhradí navýšení vkladu do soutěže o 200,-Kč, výjimku tvoří soutěže mladšího 

žactva a minivolejbal v barvách 

 

 

Upozornění: 

Účastníci soutěží (družstva, rozhodčí, atd.) MS KVS obdrží rozpis soutěží POUZE v elektronické 

formě.  
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2. Přihlášky do soutěží 

 
Přihlášky se podávají pouze v elektronické podobě přes podatelnu VISu. Platba se provádí přes 

Banku ve VISu. Není třeba přidávat kopii dokladu. 

 
           Přihlášky do soutěží se vyplňuji modulu VIS -   podatelna na webových stránkách  

  https://vis.cvf.cz/podatelna/?action=new  

 

Zde vytvoříte žádost: „Přihláška do krajské soutěže KVS“ a pokračujete ve vyplňování dle nabídky. 

 

Příklad: 
1. soutěž: MS-M 

2. IČ oddílu: VK SOU Ostrava, zadám vyhledat a systém Vám nabídne IČ automaticky 

3. registrační číslo organizačního pracovníka 

4. Sportovní hala: vyplní se adresa sportovní haly 

5. PSČ haly: vyplníte PSČ sportovní haly 

 

6. Spojení MHD: uvedete spojení veřejnými dopravními prostředky 

7. Náhradní hala/venkovní hřiště: vyplníte jen tehdy pokud adresa je odlišná oproti hlavní 

haly 

8. Počet vnitřních kurtů: 

9. počet venkovních kurtů. 

10. žádost o výjimky z rozměrů sportovních hal: Uvedete vždy, pokud je některý 

z rozměrů odlišný oproti rozměrům uvedeným v mezinárodních pravidlech (dále jen 

MPV). Údaj je povinný, jinak se vystavujete pokutě za nesplnění povinnosti družstva. 

V případě neuvedení žádných výjimek, nebo uvedení nesprávných údajů se vystavuje 

družstvo nebezpečí uzavření haly pro soutěže MS KVS. 

11. Registrační číslo vetovaného rozhodčího: napište jméno a dále vyhledat. Tento údaj je 

nepovinný. 

12. Doplňující informace: vyplníte za předpokladu, pokud máte jiný požadavek oproti 

nabízeným možnostem. (například souběhy nebo naopak křížení s družstvem hrající v téže 

hale.) Na pozdější požadavky nemusí být brán zřetel.  

13. Zadáte pokračovat a již dále u klasického požadavku musí být proveden postup 

schválení. 

 

 

 Řádný termín přihlášek a zaplacení SP je do 12. 6. 2019   

 Náhradní termín přihlášek je do 18. 6. 2019  Při vyplnění přihlášek v náhradním 

termínu je oddíl povinen uhradit SP ve dvojnásobné výši podle odst. 1a). 

 Pokud nebude přihláška vyplněna ani v náhradním termínu, bude soutěž 

doplněná na základě rozhodnutí STK, KM MS KVS. 

 Družstvo, které si na základě konečného umístění zajistilo účast v soutěži nebo do 

soutěže resp. Kvalifikace postoupilo nebo sestoupilo, má právo, ale i povinnost se 

do soutěže resp. Kvalifikace přihlásit. Pokud tak neučiní, může být zařazeno do 

nižší soutěže jen v případě, jestliže tato soutěž není již naplněna oprávněnými 

přihlášenými družstvy. 

 Losování soutěží proběhne 19.6.2019, vystavení soutěží ve VIS do 23.6.2019 

Upozorňujeme oddíly/kluby, že přihláška jejich družstva do mistrovské soutěže bude 

přijata pouze při splnění podmínek: 

 Úhrada SP současně s podáním přihlášky v podatelně ve VISu úhrada na účet 80. 
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 Žádost o výjimku z rozměrů hal a tělocvičen bude v toleranci volné zóny minimálně 

2m podél postranních čar a minimálně 3m za koncovou čáru. Výška volného hracího 

prostoru nad volnou zónou minimálně 7m (týká se dospělých) u ostatních soutěží na 

individuálním posouzení STK MS KVS. 

 

 

3. Převody soutěží 

Platný postup při převodu soutěže, (zvýšení SP) 

Oprávněný subjekt se do soutěže nepřihlásil a převod je proveden 

- V řádném termínu     ……………. SP je základní 

- V náhradním termínu …………… SP je 2-násobek 

 Oprávněný  subjekt se do soutěže přihlásil a převod je proveden  
- V řádném termínu  ………………      SP je základní 

- V náhradním termínu …………….     SP je 2-násobek 

- Po náhradním před zahájení soutěže.. SP je 3-násobek 
SP současně s převodem soutěže uhradí nový subjekt, původnímu subjektu poplatek ve všech případech propadá 

ve prospěch MS KVS. 

 

 

4. Oficiální barevné hrací míče 
 GALA řada Pro-Line Oficial  (BV50511; BV5211; BV5091) 

 GALA řada Pro-Line 10 (BV5521; BV5591; BV5591) 

 

 

5. Členský příspěvek jednotlivce, (Licenční příspěvek) 
Každý člen ČVS [funkcionář, hráč(ka) oddílu, rozhodčí] je povinen zaplatit členský 

příspěvek (ČP) jednotlivce za příslušné soutěžní období. Bez uhrazeného ČP je příslušný průkaz 

ČVS neplatný. Členský příspěvky je možno uhradit přes podatelnu VIS a nebo výjimečně na 

sekretariátě MS KVS u sekretáře svazu. Zaplacení ČP jednotlivce je podmínkou účasti v soutěži 

MS KVS.  

Výše ČP za osobu:  dospělí nad 18 let (    200,- Kč 

 mládež do dovršení 18-ti let věku             100,- Kč 

 

6. Termínový kalendář- předběžný (přesné termíny budou zveřejňovány na webu kraje) 

Soutěž 1. část 2. část 

MS-M;Z 28. 9. 2018 – 20. 1. 2019 25. 1. – 24. 3. 2020 

MSP-M;Z turnajově prosinec - únor 

MS-JRI;JKY 29. 9. – 15. 12. 2019 12. 1. – 22. 3. 2020 

MS-KTI;KKY 28. 9. – 14. 12. 2019 11. 1. – 21. 3. 2020 

MS-ZCI;ZKY Kvalifikace cca 21. 9.2019 Budou upřesněny podle ČVS 

MS-mlZCI;mlZKY Kvalifikace cca 5. 10. 2019 Budou upřesněny podle ČVS 

Barevný volejbal Budou upřesněny podle ČVS Budou upřesněny podle ČVS 

 

 Termíny turnajů a kvalifikace staršího a mladšího žactva budou upřesněny podle 

termínu Českého poháru a ostatních navazujících soutěži řízené ČVS. 

http://ms.cvf.cz/
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 Minivolejbal v barvách - termíny budou upřesněny a budou mimo termíny turnajů ml. 

žactva. 

 STK MS KVS SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚNY A POSUNUTÍ TERMÍNŮ NA 

ZÁKLADĚ POČTU PŘIHLÁŠENÝCH DRUŽSTEV A SPORTOVNÍHO 

KALENDÁŘE ČVS. 

 Pro snížení počtu případných změn termínů a kolizí s jinými soutěžemi a sporty, 

doporučujeme do přihlášky v části výjimky vypsat Vaše požadavky na případné 

hrací termíny, souběhy a křížení. Po rozlosování družstev 20. 6. 2019 bude 

určeno období změn rozpisu (22. 6. – 31. 7. 2019), kdy budou možné změny 

v termínu utkání- BEZ POPLATKU provádět přes podatelnu ve VISu.  

 

7. Popis jednotlivých soutěží 

 

 KP-všechny soutěže MS KVS:  
 Libovolná soutěž MS KVS bude otevřena pouze při přihlášení minimálně 3 družstev. 

 Pakliže se na medailovém nebo postupovém místě libovolné soutěže umístí družstvo z jiného 

kraje, toto družstvo obdrží všechny náležitosti týkající se daného místa (ocenění, diplom, medaile 

atd. dle RS) ale družstvo nebude mít právo postupu na následné soutěže či baráže (baráž o soutěže 

2.ligy, 1.ligy, ex-ligy atd.) nebo na MČR žactva za Moravskoslezský kraj. Postupovat bude první 

následující družstvo MS kraje umístěné za družstvem z jiného kraje.  

 Ve všech soutěžích je krajský zkrácený zápis. Ze začátku, bude prováděn duplicitně zápis 

papírový. V případě, že nahráni do systému proběhne v pořádku, bude papírová podoba 

bezpředmětná. 

 Na základě dotazníku bude spuštěn elektronický zápis, kdy před soutěží proběhne školení 

zapisovatelů a rozhodčích na tento zápis. 

 

 KP-M, Z: soutěž, která se hraje podle počtu přihlášených družstev, kde právo účasti mají zajištěna 

družstva sestupující z 2. ligy a družstva, která se zúčastnila kvalifikace o 2. ligu do ročníku 2018/2019 a 

nepostoupila. V případě vyššího počtu přihlášených družstev, si komise STK vyhrazuje právo 

nepřijmout další družstva a omezit počet družstev na 30. Vítěz soutěže postupuje do kvalifikace o 2. 

ligu. 
 Systém soutěže: 
 Soutěž bude hrána ve 2 částech (podle počtu družstev) Systém hry je 4-kolový (polsky) (2x doma, 

2x venku) 

 1. část bude hrána dlouhodobě a družstva budou rozdělena do 2 skupin geograficky a s ohledem na 

umístění v sezoně 2018/2019 

 2. část bude hrána v jarní části soutěže a bude rozdělena do dvou kategorií.  

a) Finálová skupina -  kde budou družstva hrát o postup do kvalifikace o 2. ligu – systémem 

první tři družstva s každé skupiny, každý s každým se započtení výsledků ze základní části. 

b) O umístění v soutěži - zde budou hrát družstva o celkové umístění v soutěži (není omezeno 

termíny kvalifikace). Družstva na 4 a dalších místech odehrají také každý s každým se 

započtení výsledků ze základní části. 

  

 ROZHODČÍ: základní skupiny soutěže a nástavbové skupiny bude pískat 1 rozhodčí.  

       Pouze finálové skupiny kategorie M budou pískat 2 rozhodčí.  

 TISKOPIS: V soutěži dospělých kategorie M a Z bude použit elektronický zápis s aplikace 

na tablety, chytré telefony případně noteboky. 

 Vítěz soutěže (družstvo MS kraje) postupuje do kvalifikace o 2.ligu dospělých 

 

 KP-JRI, JKY:** soutěž, která se hraje podle počtu přihlášených družstev. (max. 10 družstev ve 

skupině) V případě většího zájmu vytvoření 2 skupin max. však do počtu 10 družstev v každé skupině, 

kdy právo účasti mají družstva sestupující z 1. ligy, družstva postupující okresních přeborů, družstva 

která si zajistila svým umístěním účast v KP  JRI, JKY a z okresů, kde se nehraje mistrovská soutěž dle 

ČVS (registrační průkazy a LP) může startovat libovolné družstvo. Vítěz soutěže (družstvo MS kraje) 

postupuje do kvalifikace o 1.ligu. Vyjímaje družstvo KP JRI, kdy se může družstvo přímo do soutěže 1-

JRI přihlásit přímo. Dle usnesení SR ČVS 1-JRI je soutěži základní. 
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 KP-KTI, KKY:** soutěž, která se hraje podle počtu přihlášených družstev, max. 10 družstev ve 

skupině. V případě většího zájmu vytvoření 2 skupin max. však do počtu 10 družstev v každé skupině, 

kdy právo účasti mají družstva sestupující z 1 ligy kadetek, respektive EX ligy kadetů, družstva 

postupující z okresních přeborů, družstva která si zajistila svým umístěním účast v KP KTI, KKY a 

z okresů, kde se nehraje mistrovská soutěž dle ČVS (registrační průkazy a LP) může startovat libovolné 

družstvo. Vítěz soutěže (družstvo MS kraje) postupuje do kvalifikace o 1.ligu kadetek, respektive EX 

ligu kadetů. 

 

 

 KP-ZCI, ZKY: soutěže které se hrají turnajovým systémem na 2 vítězné sety. Nasazení do skupin 

určí kvalifikace. Družstvo bude podle výsledku kvalifikace nasazeno do 1, 2, 3 nebo další skupiny. 

Skupiny budou vytvořeny podle přihlášených družstev 4 členné max. 5 členné. Systém turnajů bude 

sdělen v červenci v rozpisu soutěže.  U obou kategorií (žáci, žákyně) družstva umístěná na 1. a 2. místě 

v soutěži (družstva MS kraje) postupují do 1. kola Mistrovství ČR. 

 

 

 KP-mlZCI, mlZKY: hraje se turnajovým systémem na 2 vítězné sety. Nasazení do skupin určí 

kvalifikace. Družstvo bude podle výsledku kvalifikace nasazeno do 1., 2., 3. nebo další skupiny. 

Skupiny budou vytvořeny podle přihlášených družstev 4 členné max. 5 členné. Systém turnajů bude 

sdělen v červenci v rozpisu soutěže. V soutěži je povinnost startu na platnou soupisku systému VIS a 

uhrazen LP (byť v nulové výši – pro evidenci a tvorbu soupisek ve VIS).  

 

 

 MSP-M,Z: Pohárová soutěž dospělých  
Doplňková soutěž dospělých pro zimní část roku. Soutěž se hraje turnajovým systémem na 2 vítězné 

sety v období prosinec – únor. Do soutěže se může přihlásit jakékoliv družstvo, evidované v ČVS a 

systému VIS. Podmínkou účasti je platná soupiska pro dané soutěžní období v systému VIS (pokud 

družstvo nehraje v daném období libovolnou soutěž ČVS, vytvoří si soupisku v této soutěži, včetně 

všech náležitostí s tím souvisejících). Soutěž bude otevřena pouze při přihlášení minimálně 3 družstev. 

Konečný systém soutěže bude určen podle počtu přihlášených družstev.  

 
** Doplnění pro soutěže KP JRI, JKY, KTI a KKY: V případě utvoření  2 zákl. skupin, bude základní 

část soutěže klasicky polským systémem.  

Po odehrání této základní části bude utvořena pro finále nová skupina, ve které se bude hrát o 

postup. Hrát se bude polským systémem, každý s každým, se započítáním vzájemných zápasů 

v zákl. skupinách. (V případě dostatečného počtu volných termínů bez započítání vzájemných 

utkání). Postupová skupina bude tvořena družstvy na prvních dvou místech (1A, 2A, 1B, 2B).  

O celkové umístění v soutěži budou hrát družstva na stejných místech mezi sebou na 2x2 hraná 

utkání (3a-3b, 4a-4b, 5a-5b, atd.). 

 

Schváleno P MS KVS 12. 3. 2019 v Ostravě 

                                                                  
Vavřinec Pečinka Tomáš Kavala Ing. Radka Zdarsová 
Předseda MS KVS Předseda STK MS KVS Sekretář MS KVS 

   

Miloslav Chrobák  Petr Adamčík 
Předseda KM-Ch MS KVS  Předseda KM-D MS KVS 

   

   

     

Rozdělovník:     družstvům KP a poháru MS KVS ; okresní výbor ČVS; členové KV MS KVS; členové 

STK a KM MS KVS; sekretariát MS KVS; webové stránky MS KVS 
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