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OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE V OLOMOUCKÉM KRAJI 2022
PROPOZICE

VOLEJBAL
A) ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ:
1. Termín konání:

26. června – 1. července 2022.

2. Pořadatel:

Český volejbalový svaz,
160 17 Praha 6 - Břevnov, Bělohorská 19, IČ: 00540285,
prostřednictvím Olomouckého krajského volejbalového svazu
sídliště E. Beneše 3916/21, 796 03 Prostějov; IČ: 09782915.

3. Svazový koordinátor:

Mgr. Luboš Bednář, MT: +420 732 512 996, E-mail: bednar.lub@tiscali.cz.

4. Ředitel soutěží:

Vladimír Tabara, MT: +420 604 362 658, E-mail: tabara@cvf.cz.

5. Zahájení a zakončení:
zahájení: 26. června 2022 (neděle) v 18,00 hod.,Andrův stadion Sigmy Olomouc
zakončení: 30. června 2022 (čtvrtek) v 19,00 hod., Pevnost poznání, Olomouc
6. Kancelář soutěže:

sportovní hala Národního sportovního centra Prostějov.

7. Technické porady:

26. června 2022
29. června 2022

8. Akreditace:

dne 26. června 2022 nejpozději do 14,00 hod. v místě ubytování.

9. Ubytování:

na 5 nocí je pro každého akreditovaného účastníka zajištěno od 26. června
do 1. července 2022 v ubytovacích zřízeních v Olomouci (místo bude upřesněno).

10. Stravování:

15,00 hod. Olomouc (místo bude upřesněno),
20,00 hod. Prostějov (kancelář soutěže).

stravování je zajištěno:
v menzách Olomoucké univerzity:
26.6.2022
Večeře
27.6. – 30.6.2022
Snídaně
27.6. – 29.6.2022
Večeře
30.6.2022
Večeře
1.7.2022
Snídaně
v jídelnách v Prostějově a Kojetíně:
27.6. – 30.6.2022
Obědy

17,00 do 18,30 hod.,
06,00 do 07,30 hod.,
18,00 do 20,30 hod.,
17,00 do 18,30 hod.,
07,00 do 09,00 hod. a balíček na cestu,
12,00 do 14,00 hod.

11. Doprava:

doprava dne 26. června 2022 do Olomouce a dne 1. července 2022 zpět je
na vlastní náklady družstev,
doprava v Olomouci prostředky MHD je bezplatná,
doprava mezi Olomoucí – Prostějovem, Olomoucí – Kojetínem a zpět je zajištěna kyvadlovou autobusovou dopravou.

12. Přihlášky:

prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního systému LODM 2022
nejpozději do termínu 26. května 2022.

B) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
1. Disciplíny:

soutěž žákyň a soutěž žáků.

2. Soutěžní komise:
(pro obě kategorie)

svazový koordinátor:
ředitel soutěží:
hlavní rozhodčí:
technický delegát:
technické zabezpečení:
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Mgr. Luboš Bednář,
Vladimír Tabara,
Bc. Jakub Gall,
Bc. Jan Zatloukal,
Bc. Jan Drešl.

3. Místa utkání:

žákyně: Sportovní hala Národní sportovní centrum,
796 01 Prostějov, Za Veledromem 4187/49a,
žáci:
Sportovní hala,
752 01 Kojetín, Hanusíkova 1476.

4. Úhrada nákladů:

družstva startují v soutěži na vlastní náklady.

5. Počet účastníků:

každý kraj může nominovat v každé věkové kategorii maximálně 12 hráčů a
2 osoby doprovodu, celkem 28 osob za kraj. Účastnit se mohou pouze hráči
nominovaní příslušným krajem dle místa trvalého bydliště.

6. Zdravotní zabezpečení:

po celou dobu soutěží bude zajištěna zdravotní služba.

C) TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
1. Losování:

Losování družstev do skupin bude provedeno dne 2. června 2022 v 11,00 hod.
v Prostějově v kanceláři soutěže na základě počtu přihlášených družstev.
Účast zástupců jednotlivých krajů na vlastní náklady je možná.
Pořadatel si v případě menšího počtu účastníků či z důvodu nepředvídatelných okolností vyhrazuje právo učinit taková opatření, která zajistí regulérnost
soutěže.

2. Soutěžní pravidla:

hraje se podle platného Soutěžního řádu volejbalu a platných Mezinárodních
pravidel volejbalu.

3. Materiální zabezpečení: hraje se barevnými míči GALA (BV5591S, BV5581S, BV5091S, BV5011S)
bez podavačů. 5 hracích míčů na každé hřiště zajistí pořadatel.
Míče pro rozcvičení si zajistí každé družstvo.
4. Věkové kategorie:

žákyně: narozené 1. ledna 2008 a mladší,
žáci:
narození 1. ledna 2007 a mladší.

5. Náležitosti:

a)

b)
c)

hráči a funkcionáři uvedení v zápise o utkání prokazují oprávněnost
startu platným průkazem člena ČVS. Je možné předložit náhled na průkaz ve VIS v elektronickém zařízení,
hráči a funkcionáři uvedení v zápise musí mít zaplacen ČP pro soutěžní
období 2021-22,
družstva předkládají před prvním utkáním soupisku dle článku 7 SŘV. Je
možné předložit náhled na soupisku ve VIS v elektronickém zařízení.

6. Systém a místa soutěží: systém soutěží:
2 + 2 základní skupiny dle vylosování, každý s každým,
2 + 2 semifinálová utkání 1. a 2. z každé skupiny do kříže,
7 + 7 finálová utkání o umístění 1. - 2., 3. - 4., 5. - 6., 7. - 8., 9. - 10., 11. - 12.
a 13. - 14. místo,
všechna utkání se hrají na dva vítězné sety.
místa soutěží:
SH Prostějov

2 hřiště žákyně

SH Kojetín

2 hřiště žáci

7. Časový rozpis soutěží:
27. června 2022 (pondělí):
09,00 - 14,00 hod.
12,45 - 17,45 hod.
09,00 - 14,00 hod
12,45 - 17,45 hod.
28. června 2022 (úterý):
09,00 - 14,00 hod.
12,45 - 17,45 hod.
09,00 - 14,00 hod.
12,45 - 17,45 hod.
29 června 2022 (středa):
09,00 - 14,00 hod.
12,45 - 17,45 hod.
09,00 - 14,00 hod.
12,45 - 17,45 hod.

–
–
–
–

základní skupina "A" a "B",
semifinále a finále,
základní skupina "A" a "B",
semifinále a finále.

ZKY
ZKY
ZCI
ZCI

7 utkání
7 utkání
7 utkání
7 utkání

skupina "A"
skupina "B"
skupina "A"
skupina "B"

SH Prostějov,
SH Prostějov,
SH Kojetín,
SH Kojetín,

ZKY
ZKY
ZCI
ZCI

7 utkání
7 utkání
7 utkání
7 utkání

skupina "B"
skupina "A"
skupina "B"
skupina "A"

SH Prostějov,
SH Prostějov,
SH Kojetín,
SH Kojetín,

ZKY
ZKY
ZCI
ZCI

7 utkání
7 utkání
7 utkání
7 utkání

skupina "A"
skupina "B"
skupina "A"
skupina "B"

SH Prostějov,
SH Prostějov,
SH Kojetín,
SH Kojetín,
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30. června 2022 (čtvrtek):
09,00 - 10,15 hod.
10,15 - 14,00 hod.
14,15 - 15,15 hod.
09,00 - 10,15 hod.
10,15 - 14,00 hod.
14,00 - 15,15 hod.

ZKY
ZKY
ZKY
ZCI
ZCI
ZCI

2 utkání
6 utkání
1 utkání
2 utkání
6 utkání
1 utkání

semifinále 1 - 4
finále 3. – 14. místo
TV finále 1. – 2. místo
semifinále 1 - 4
finále 3. – 14. místo
finále 1. – 2. místo

SH Prostějov,
SH Prostějov,
SH Prostějov,
SH Kojetín,
SH Kojetín.
SH Kojetín.

Orientační začátky utkání: 9,00; 10,15; 11,30; 12,45; 14,00; 15,15; 16,30 hod.
Podrobný časový rozpis soutěží bude zaslán krajským družstvům po rozlosování do skupin, nejpozději do 6. června 2022.
Časový rozpis může být upraven dle vysílání ČT.
8. Zpracování výsledků:
9. Námitky, diskvalifikace
a kontumace utkání:

výsledky budou zpracovány Volejbalovým Informačním Systémem (VIS).
Námitky se podávají podle SŘV článku 29, odst. 4., tj. předsedovi soutěžní
komise do 15 minut po skončení utkání a musí být o nich rozhodnuto do 1 hodiny po jejich podání.
Provinění a postihy družstev se provádí podle SŘV článku 27 a 28. Provinění
hráčů podle MPV pravidla 21.

10. Vyhlášení výsledků:

vyhlášení výsledků obou kategorií, předání medailí a diplomů proběhne
30. června 2022 od 17,00 hod. do 19,00 hod. v Olomouci v Pevnosti Poznání.

11. Ceny:

členové družstev obou věkových kategorií na 1. – 3. místě obdrží medaili a
diplom,
družstva obou věkových kategorií na 1. – 14. místě obdrží diplom,
všichni členové družstev na 4. – 14. místě obdrží účastnický diplom.

12. Rozhodčí a
zapisovatelé:

13. Zápisy o utkání:

delegace rozhodčích a zapisovatelů provádí KR OL KVS,
utkání řídí jeden rozhodčí v předepsaném úboru: modrá polokošile (svetr) s
odznakem rozhodčího, tmavě modré kalhoty,
za řízení 1 utkání náleží odměna rozhodčímu ve výši 300,- Kč,
zapisovateli ve výši 150,- Kč,
náhrada jízdních výdajů je stanovena pro rozhodčí a zapisovatele 4,70 Kč za
1 km vzdálenosti z místa bydliště do místa konání utkání a zpět s výjimkou
konání utkání v místě bydliště rozhodčího, kde přísluší rozhodčímu paušální
náhrada ve výši 65,- Kč,
stravné rozhodčím a zapisovatelům nenáleží. Obdrží bezplatně občerstvení a
oběd,
náležitosti rozhodčím a zapisovatelům vyplatí pořadatel.
pořizují se na zkráceném tiskopisu (česká verze) podle článku 21 SŘV.

Propozice LODM 2022 pro Volejbal byly schváleny výborem ČVS dne 10. března 2021.

Mgr. Marek Pakosta, v.r.
předseda ČVS

Ing. Ivan Iro, v.r.
generální sekretář ČVS
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Mgr. Luboš Bednář, v.r.
svazový koordinátor

