OKRESNÍ VOLEJBALOVÝ SVAZ V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU

ROZPIS
okresní mistrovské soutěže ve volejbalu
pro soutěžní období 2017 - 2018
Orlická divize - muži

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Řízení soutěží
Řídícím orgánem Orlické divize mužů je Okresní volejbalový svaz v Rychnově nad Kněžnou. Tuto soutěž
řídí sportovně technická komise Okresního volejbalového svazu v Rychnově nad Kněžnou (dále jen STK).
Řídícím této soutěže je Ing. Karel Volt.
2. Pořadatel a místo utkání
Pořadatelem je družstvo a místem utkání jeho hřiště uvedené v pořadu utkání na prvním místě.
3. Hrací termíny, začátky utkání
Hrací dny


OD muži - čtvrtek, pátek, sobota

Termíny



podzimní část od 25. 8. 2017 – 30. 9. 2017
jarní část od 27. 4. 2018 – 22. 6. 2018 včetně náhradních termínů.

Začátky utkání


podzim i jaro ve všední dny v 17.30 hod., sobota 10.00 hod.

Čekací doba






čekací doba je stanovena Soutěžním řádem volejbalu na 15 minut.
Nedostaví-li se hostující družstvo k utkání do konce čekací doby, je povinností rozhodčího
i družstva pořadatele zjistit dostupným způsobem důvod nedostavení. Rozhodčí poté určí
dobu, do které je družstvo domácích povinno setrvat na hřišti pro případ opožděného
příjezdu hostujícího družstva.
Pokud na zápas nebyl delegován rozhodčí a uplynula stanovená doba, zapíše domácí
družstvo do zápisu o utkání důvod nesehrání zápasu.
Další podrobnosti postupu upravuje Soutěžní řád volejbalu.

Změna termínu





Návrhy na změnu termínu zápasu musí oddíly provádět výhradně přes VIS – podatelnanové žádosti-změna termínu.
Po zadání žádosti o změnu termínu utkání mohou nastat rozdílné požadavky na
schválení: dochází-li ke změně data, musí termín potvrdit i vedoucí soutěže, je-li žádost
podána více jak 10 dní předem, využívá se tichého souhlasu vedoucího soutěže.
Je-li schválená změna termínu utkání, k němuž je delegován rozhodčí, který nemá emailovou adresu (p. Myšák, p. Bönisch), je povinností pořadatele tuto změnu oznámit
příslušnému rozhodčímu telefonem

4. Hřiště
Hraje se venku na antukových hřištích zúčastněných družstev podle rozlosování. Pokud družstvo nemá
k dispozici hřiště s antukovým povrchem, musí požádat o výjimku STK při podání přihlášky. Hrát v hale
(tělocvičně) je povoleno jen po dohodě obou družstev. Tuto dohodu je nutno uvést do zápisu o utkání.
5. Účastníci soutěže
V OD mužů startují přihlášená družstva volejbalových oddílů v jedné skupině.
Seznam družstev s nalosovanými čísly – viz. Rozlosování soutěže
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6. Úhrada nákladů
Družstva startují v soutěži na náklady svých oddílů, nebo organizací.
7. Vklad
Družstva zaplatí licenční poplatky družstva (vklad do soutěže) a to ve výši 300,-Kč/dr. a to prostřednictvím
VISu do 30. 6. 2017

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
8. Předpis
Hraje se podle:




Mezinárodních pravidel volejbalu 2015-2016 uplatněných v ČR od 1. 7. 2015
Soutěžního řádu volejbalu (směrnice ČVS 04/2011 - změna 04/2017) platného od 1. 7. 2017
Ustanovení tohoto rozpisu

9. Náležitosti
Hráči i funkcionáři startují na platné průkazy a platnou soupisku. Prokazují se buď průkazem člena ČVS,
případně hráči průkazem registračním, funkcionáři potom registračním průkazem funkcionáře. Vzniknou-li
při kontrole průkazu pochybnosti o věrohodnosti osoby - rozdílná podoba - je nutné na pokyn rozhodčího
nebo kapitána domácího družstva doložit totožnost jiným osobním průkazem (občanský průkaz, pas).
Oddíly musí před zahájením prvního soutěžního zápasu vytvořit soupisku se zařazením hráčů, kteří jsou v
době potvrzování soupisky oprávněni startovat za oddíl. Soupisku je nutné vytvořit v systému VIS, pokyny
pro práci se systémem VIS jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto rozpisu. Na soupisce musí být uvedeno
alespoň šest hráčů mimo hráče S (střídavý start) a H (hostování).
Soupisky mohou být doplňovány (o nově registrované hráče, hostující hráče, hráče získané na přestup,
hráče, kteří na soupisce již byli zapsáni, odešli na hostování do vyšších soutěží jiných oddílů, ze soupisky
mateřského oddílu byli vyjmuti a po skončení hostování se do mateřského oddílu vrací) kdykoliv v době do
27. 4. 2018 - shoda s VISem
Pro přeřazování hráčů mezi družstvy téhož oddílu platí ustanovení soutěžního řádu, článek 8. Přeřazování
hráčů mezi družstvy téhož oddílu z družstva nižší soutěže do vyšší je možné kdykoliv, nejpozději však do
27. 4. 2018
Hráči družstev, trenéři a ostatní funkcionáři uvedení na soupisce jsou povinni zaplatit licenční příspěvek zaplacení a zaevidování jsou nutnou podmínkou, aby dotyčný mohl být zařazen na soupisku vytvářenou v
systému VIS. Pravidla pro výběr a evidenci LP jsou uvedena v příloze č. 2 tohoto rozpisu.
10. Systém soutěže
Hraje se v jedné skupině dvoukolově, podzim – jaro, každý s každým na tři vítězné sety.
11. Hodnocení výsledků se provádí podle článku 28 soutěžního řádu volejbalu
vítězství 3:0, 3:1 = 3 body
vítězství 3:2
= 2 body

porážka 0:3,1:3 = 0 bod
porážka 2:3
= 1 bod

kontumace = -1 bod

Vítězem v soutěži se stává družstvo, které v utkáních schválených soutěžní komisí získalo největší
počet bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje o umístění na kterémkoliv místě vyšší počet vyhraných
utkání. Pokud mají i potom dvě nebo i více družstev stejné umístění, rozhoduje vyšší podíl setů.
Pokud mají i potom dvě nebo i více družstev stejné umístění, rozhoduje vyšší podíl míčů
12. Námitky
Námitky se podávají a zasílají na adresu předsedy STK Ing. Karla Volta. Odvolání proti rozhodnutí
STK se zasílají na adresu předsedy OVS p. Luďka Rupricha.
13. Zápisy
Zápisy o utkání se pořizují na předepsaných tiskopisech. Řádně vyplněné zápisy zasílá pořadatel
utkání nejbližší pracovní den na adresu: Ing. Karel Volt, Javornická 1581, Rychnov nad Kněžnou
Zápis je možné odeslat i elektronickou poštou ve formátu *.pdf v odpovídající čitelné kvalitě přímo
vložením do VISu, nebo na mailovou adresu předsedy STK: autostar.rk@tiscali.cz . Originál zápisu si
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zakládá pořádající družstvo pro případnou následnou kontrolu do konce soutěžního období.
Za pozdní odesílání zápisů bude družstvu uložena pořádková pokuta dle sazebníku pokut.
14. Hlášení výsledků
Do půlnoci dne, kdy bylo utkání sehráno, je třeba hlásit výsledek sehraného utkání. První možností je
zaslání SMS na číslo 724 234 234. Zpráva musí být ve tvaru:
Identifikace_soutěže číslo_utkání výsledek_v_setech (míče)
Mezi jednotlivými položkami je vždy jen jedna mezera, položka (míče) není povinná, identifikace
soutěže má tuto hodnotu:
OD muži
RK-M
Příklad: Pokud utkání OD mužů označené v rozpisu 32 skončilo výsledkem 1:3 po setech 25:23,
22:25, 18:25, a 19:25 bude hlášení vypadat takto:
RK-M 32 1:3 (23,-22,-18,-19)
Výsledek se automaticky zaznamená do tabulky příslušné soutěže
Dále je možno hlásit výsledky utkání zasláním SMS zprávy na telefon 603562485 (Ing. Karel Volt).
Výsledky jednotlivých utkání a tabulky jsou k dispozici na adrese www.cvf.cz , volby VIS >
Královéhradecký > 2017/18 > okres Rychnov n. Kn. > RK-M. Další informace STK k průběhu soutěží je
možné nalézt na webových stránkách OVS. http://volejbal-rk.wz.cz/
Za pozdní hlášení výsledků bude družstvu uložena pořádková pokuta dle sazebníku pokut.
15. Rozhodčí
Delegaci rozhodčích provádí pro OD mužů komise rozhodčích OVS ve spolupráci s STK.
Při nedostavení se delegovaného rozhodčího se postupuje dle SŘV. Za předelegaci je odpovědný
p. Miroslav Charvát, Čestice, tel. do bytu: 491 611 894, mobil 607 886 507.
Odměna za výkon kvalifikovaného rozhodčího v okresních soutěžích je pro OD mužů 180,- Kč za
jedno utkání. Dále náleží rozhodčím cestovní náhrady, které se řídí dle vnitřního předpisu ČVS o
cestovních náhradách. Cestovné ve výši jízdného veřejným dopravním prostředkem. Pokud do místa
utkání a zpět není spojení veřejným dopravním prostředkem, může rozhodčí, pokud použije soukromé
motorové vozidlo, účtovat cestovné jako náhradu za pohonné hmoty ve výši 3,80 Kč za 1 km.
Odměna se nezdaňuje. Výplatu náležitostí rozhodčích zajišťuje pořadatel.








16. Různé
Konečné umístění na prvních třech místech v OD mužů bude dotováno finanční odměnou.
1. místo 600,- Kč, 2. místo 400,- Kč a 3. místo 200,- Kč. Družstva na 1. – 3. místě obdrží diplom.
Vítězné družstvo OD mužů má právo účasti v případné kvalifikaci do krajské soutěže nebo
přímého postupu za předpokladu, že OVS jeho přihlášku doporučí, KVS ji přijme a družstvo bude
plnit podmínky stanovené krajským volejbalovým svazem. V případě, že vítězné družstvo na
postup nereflektuje, může být tato možnost nabídnuta družstvu na 2. resp. 3. místě.
Družstva musí k utkáním nastupovat jednotně oblečena (trička i trenýrky) v očíslovaných dresech
v souladu s pravidly (s povolenou výjimkou, tj. čísla na prsou i na zádech od 1 do 99).
Zcela výjimečně bude dovoleno družstvu sehrát utkání pouze v 5 hráčích. Použití této výjimky
musí být vždy se zdůvodněním poznamenáno v zápise o utkání.
Ve všech organizačních otázkách se obracejte na předsedu STK Ing. Karla VOLTA.
17. Sazebník pořádkových pokut









nedohrání soutěže
nedohrání soutěže z důvodu vyloučení
za pozdní odeslání zápisu o utkání
za nenahlášení výsledku utkání (telefon, VIS)
za ostatní přestupky až do výše
za opakované přestupky
nezaplacení pokuty v termínu (po urgenci)

1000,- Kč
2000,- Kč
50,- Kč
50,- Kč
4000,- Kč
dvojnásobek výše uvedené částky
dvojnásobek uložené pokuty

Tento rozpis byl projednán a schválen výborem Okresního volejbalového svazu v Rychnově nad Kněžnou
dne 5. 6. 2017
Luděk Ruprich v. r.
předseda OVS

Ing. Karel Volt v. r.
předseda STK
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Miroslav Charvát v. r.
předseda KR

Příloha č. 1
Metodický pokyn k vytvoření, doplňování a opravy soupisek v systému VIS
1. Získání přístup do systému
Abyste mohli se systémem VIS pracovat, musíte mít vlastní uživatelské jméno a heslo do systému.
Pokud jej ještě nemáte, požádejte funkcionáře na kraji pana M. Charváta. Při vytvoření konta vám
jméno a heslo zašle mailem přímo systém – heslo tedy nebude a nesmí znát hned od počátku nikdo
jiný.
2. Přihlášení se do systému
Připojte se k Internetu a ve svém internetovém prohlížeči nastavte adresu https://vis.cvf.cz, zadejte své
uživatelské jméno a heslo. Pozorně si přečtěte úvodní „Pokyny pro práci s VISem“. Poté v hlavním
menu zvolte modul „Osobní nastavení“ a nastavte své údaje. Pravděpodobně bude dobré si změnit
heslo na nějaké lépe zapamatovatelné (ale ne zase moc jednoduché). Nakonec klepněte na logo VISu,
tím se dostanete zpět na hlavní menu.
3. Otevření soupisky
V hlavním menu zvolte modul Soupisky. Před sebou byste měli mít soupisku (nebo všechny soupisky),
kterou máte na starosti. Pokud ji nevidíte, je možné, že vám funkcionář kraje ještě nepřiřadil práva –
kontaktujte ho a počkejte, až se soupiska ukáže. Klepněte na soupisku, kterou chcete otevřít.
4. Práce se soupiskou
Na stránce je vidět soupiska (i když může být zpočátku prázdná) a pod ní seznam dalších hráčů
oddílu, které lze na soupisku přidat. Jsou to všichni ti, kdo jsou v oddílu registrováni, patří do dané
věkové kategorie a mají evidováno zaplacení licenčních příspěvků. Hráče tedy nelze zařadit na
soupisku předtím, než je provedeno zaplacení licenčního příspěvků a jejich evidování v systému VIS.
Prostým klepnutím na seznam (bez dalšího potvrzování) se hráč přesune nahoru na soupisku. Každé
přidání pečlivě zvažte. Kdykoliv můžete využít přiloženou nápovědu – stačí klepnout na tlačítko
Nápověda v menu.
5. Co dělat nelze?
Ze soupisky nelze hráče odstranit – to může udělat pouze vedoucí soutěže (je třeba zkontrolovat, že
hráči za toto družstvo ještě nenastoupili).
6. Soupiska je hotová
Když dokončíte změny v soupisce, vytiskněte si ji a opatřete razítkem oddílu a podpisem oprávněného
funkcionáře. Vaše soupiska je dostupná přes Internet ostatním, naopak vy můžete nahlédnout na
soupisku soupeře (a před utkáním zkontrolovat, zda předložil stejnou).
7. Řešení problémů
V případ_ problémů s vytvářením soupisky se obraťte na vedoucího soutěže, případně na sekretáře
svazu pana M.Dolka.

příloha č. 2
Prováděcí předpis pro výběr a evidenci licenčních příspěvků a licenčních poplatků družstev
Výše licenčního příspěvku (LP) je stanovena směrnicí ČVS č. 10/2011 Licenční příspěvky v ČVS takto:
dospělí nad 19 let 200 Kč,
mládež od dovršení 15 let do dovršení 19 let 100 Kč,
mládež do dovršení 15 let 50 Kč,
mládež do dovršení 12 let osvobozeni od placení.
Zaplacení LP je podmínkou, aby hráč nebo funkcionář mohl být zařazen na soupisku vytvářenou
elektronicky v systému VIS:
Oddíly z Královéhradeckého kraje:
Úhrada se provádí prostřednictvím modulu Podatelna v systému VIS obdobně, jako se provádí placení
licenčních poplatků družstev (vklad_ do soutěže). Po vstupu do modulu Podatelna se vlevo vybere Vytvořit
žádost a zvolí se typ žádosti Platba licenčních příspěvků. Do políčka IČ oddílu se buď přímo vepíše číslo,
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případně se zadá alespoň část jména oddílu a klikne se na Vyhledat. Následně systém VIS nabídne, v
závislosti na tom, zda určení bylo nebo nebylo jednoznačné, na výběr jeden nebo několik oddílů.
Vybereme ten správný a zobrazí se seznam všech členů vybraného oddílu, za které je možné zaplatit,
zaškrtnutím políčka před jménem vybereme osoby. Po kliknutí na tlačítko Pokračovat se vypíše seznam
osob, za které chceme platit, celková částka a můžeme údaje potvrdit kliknutím na příslušné tlačítko. Po
potvrzení se zobrazí výsledná žádost, tedy její číslo - viz dále postup při placení, kdo žádost podal, od kdy
do kdy je žádost platná, je nabídnuto zaplacení a zobrazení jiné osoby.
Při placení z účtu ve VISu klikneme na tlačítko Zaplatit poplatek, zobrazí se seznam účtů, ke kterým má
ten, kdo žádost vytváří, přístup, zvolíme tedy ten správný a klikneme na Potvrdit.

Adresář volejbalových orgánů
Okresní volejbalový svaz Rychnov nad Kněžnou, sekretariát OS ČUS, U Stadionu 1498,
516 01 Rychnov n. Kn.,
sekretář - mobil: 605 821 012
e-mail: m.dolek@tiscali.cz
předseda - mobil: 606 658 189
e-mail: ludek.ruprich@tiscali.cz
Předseda
Luděk Ruprich
Sekretář
Miroslav Dolek
TB: 491 611 844
STK
Ing. Karel Volt

Janáčkova 1322
TZ: 495 769 190

516 01 Rychnov n. Kn.
mobil: 606 658 189

e-mail: ludek.ruprich@tiscali.cz

Záměl 187

517 43 Potštejn
mobil: 605 821 012

e-mail: m.dolek@tiscali.cz

516 01 Rychnov n. Kn.
mobil: 603 562 485

e-mail: autostar.rk@tiscali.cz

Javornická 1581
TZ: 494 533 354

Místopředseda, KR
Miroslav Charvát st. Čestice 117
TB: 491 611 894
Člen výboru
Ing. Karel Hájek
TB: 494 546 471
Člen výboru
Ing. Pavel Bříza
TB: 494 541 687
Člen výboru
Pavel Moravec
Člen výboru
Tomáš Erben

Vilová 312,

517 41 Kostelec n. Orl.
mobil: 607 886 507
e-mail: charvat117@seznam.cz
mail:
charvat117@seznam.cz
517 43 Potštejn
mobil: 605 206 994
e-mail: kaha312@seznam.cz

Na Struhách 752
TZ: 494 501 205

517 54 Vamberk
mobil: 724 249 907

e-mail: pavel.briza@esab.cz

Mírová 1466
TZ: 494 553 319

516 01 Rychnov n.Kn.
mobil: 776 382 451

e-mail: morpa@seznam.cz

Masarykova 1330

516 01 Rychnov n. Kn.
mobil: 604 287 222

e-mail: erbent@seznam.cz
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