
Soutěžní řád 

pro Mistrovství České republiky ve volejbale 

vnitřně postižených sportovců - veteránů 

(verze platná od 1. 1. 2012) 
 

1. Mistrovství České republiky ve volejbalu vnitřně postižených sportovců se hraje formou turnajů ve 

stanovených termínech uvedených ve sportovním kalendáři ČSVPS a řídí se platnými pravidly 

ČSTV pro volejbal (odbíjenou). ČSVPS zasílá předem pořadateli účelovou dotaci na turnaj. 
 

2. Pořadateli jednotlivých turnajů jsou oddíly, které se MČR zúčastňují. Turnaj je jednodenní a 

pořadatel pro jeho řádný průběh musí zajistit způsobilou tělocvičnu, sál, příp. i hřiště včetně 

sociálních zařízení, stravování i potřebného občerstvení a pitného režimu během turnaje. Pro 

účastníky turnaje musí pořadatel zajistit i vhodné ubytování. 
 

3. Pořadatel je povinen zajistit po celou dobu trvání turnaje lékařský dozor. 
 

4. Náklady spojené s pořádáním turnaje a účastí hráčů hradí: 

A) Pořádající oddíl: 

 zdravotní dozor, případně organizátory turnaje; 

 pronájem sportoviště;  

 občerstvení (pitný režim) a ostatní provozní výdaje související s pořádáním turnaje; 

 

 B) Každý oddíl ze svých prostředků pro hráče uvedené na soupisce (včetně nejvýše 1 trenéra): 

 cestovné (při minimálním počtu 3 osoby/1 auto v sazbě stanovené VV); 

 stravné; 

 nocležné;  
 

5. Hostující oddíly při nároku na ubytování (včetně stravování při turnaji) jsou povinny pořadateli 

oznámit počet noclehů a účastníků turnaje nejpozději 7 dnů před zahájením turnaje. Recipročně 

pořadatel upřesní místo a hodinu zahájení, resp. ubytování nejpozději 3 dny předem. 
 

6. MČR se mohou zúčastnit pouze 2 družstva (A – B) oddílů, které jsou sdruženy a jejich členové 

registrováni v ČSVPS. V družstvu může hrát i jeden zdravotník nebo trenér příslušného oddílu.  
 

7. Turnaje se mohou zúčastnit muži nad 45 let a ženy bez věkového omezení. 
 

8. Plná soupiska obsahuje minimálně 6 a maximálně 9 hráčů.  

      Na každé soupisce může být 1 hráč (muž) mladší 45 let, a minimálně 1 žena, která musí být  

      v každém setu přítomna ve hře. 

      V pravomoci každého kapitána je na soupisce označit nejvýše 2 hráče písmenem H. Tito hráči pak         

      hostují ve druhém družstvu téhož oddílu, každý však jen nejvýše ve třech setech včetně neúplných. 

     Jako hostující hráč nemůže být označen, a tudíž hostovat, hráč mladší 45 let.    

      V mimořádných případech může STK kolektivním rozhodnutím (většinou hlasů) povolit týmu: 

 prodloužení hostování označených hráčů na více jak 3 sety, 

 menší počet hráčů ve hře, minimálně však 5, při zachování všech ostatních pravidel, 

 menší počet hráček na soupisce. 
 

9. Soupisky kapitáni jednotlivých týmů startujících v turnaji odevzdají řídícímu turnaje před jeho 

ZAHÁJENÍM s podpisem statutárního zástupce příslušného oddílu Kardio. 

Pokud některý člen STK bude mít pochybnosti o datu narození na soupisce, musí tento hráč 

předložit STK platný osobní doklad (OP, pas, ŘP). V případě, že tento hráč nepředloží platný 

osobní doklad, nebude mu umožněno zúčastnit se turnaje.  

       



10. Turnaje se hrají systémem každé družstvo s každým. 
 

11. Řídícím turnaje je člen STK pořádajícího oddílu. Řídící turnaje odpovídá za dobré zajištění i 

organizaci turnaje, ve spolupráci se zbývajícími členy STK kontroluje a rozhoduje o dodržování 

herních pravidel, soutěžního řádu, regulérnosti účasti hráčů v jednotlivých družstvech i 

vyhodnocení celého turnaje po jeho skončení. Společně též operativně řeší nepředvídané situace 

při turnaji, které nejsou obsaženy v Soutěžním řádu. Za splnění bodů 6, 7, 8 a 9 Soutěžního řádu za 

oddíl ručí příslušný člen STK. 
 

12. Rozlosování turnaje musí být známo před zahájením prvního utkání. Startují-li v soutěži dvě 

družstva téhož oddílu, jsou povinny vzájemné utkání odehrát předem na domácím hřišti a dosažené 

výsledky nahlásí člen STK z tohoto oddílu řídícímu turnaje před zahájením turnaje.  
 

13. Utkání se hrají na dva sety. Vítěz získává dva body, poražený žádný bod. Za nerozhodný výsledek 

získává každé družstvo po jednom bodu. Zaznamenává se i poměr vítězných míčů v každém setu. 

V případě kontumace utkání se započítává výsledek 25:0, 25:0 a 0 bodů v neprospěch družstva, 

z jehož viny bylo utkání kontumováno. Soupeř se uvede jako vítěz s uvedeným poměrem 

vítězných míčů. Dojde-li k vyhlášení kontumačního výsledku z viny obou družstev, započítávají se 

oběma družstvům shodně kontumační body a skóre. 
 

14. O vyšším průběžném pořadí turnaje i závěrečném pořadí mistrovství republiky rozhoduje vyšší 

počet získaných bodů.  

      V případě rovnosti bodů o závěrečném pořadí turnaje a celkovém vítězi mistrovství republiky   

      rozhoduje 

 rozdíl celkem vítězných a prohraných míčů 

 podíl celkem vyhraných a prohraných míčů, 

    V případě další rovnosti výše uvedených kritérií rozhoduje o vítězi, případně o pořadí dalších     

    družstev: 

 počet získaných bodů ze vzájemného(-ých) utkání, 

 podíl skóre vyhraných a prohraných setů ze vzájemného(-ých) utkání 

 podíl skóre vyhraných a prohraných míčů ze vzájemného(-ých) utkání. 

     Pokud nerozhodnou o vítězi, případně o pořadí dalších družstev ani tato kritéria, dělí se dotčená   

    družstva o pořadí.  

     Pouze v případě určení vítěze mistrovství republiky sehrají dotčená družstva dodatečně(-á) utkání  

    na jeden set.  
 

15. Putovní pohár ČSVPS patří vítězi MČR konaném v tom roce. Při třech vítězstvích družstva po 

sobě jdoucích zůstává putovní pohár trvale tomuto družstvu. Další putovní pohár opatří ČSVPS. 

 

           Pokud nebude prostřednictvím STK navržena změna soutěžního řádu, platí nadále.   

 

           Schváleno VV ČSVPS za účasti členů STK dne 8.12.2011. 

            

 

 

            

 

 

V Praze, dne 9. prosince 2011 

 

                                                                                               Odstrčil Petr 

                                                                                              předseda STK 

 


