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SOUTĚŽE

/1/ Řídicí výbor soutěže:
Řídicí výbor soutěže je složen z kapitánů jednotlivých družstev. Jeho členové, kapitáni
jsou zapsáni na ustanovující schůzce ročníku Městské ligy a tento výbor je výkonný
celý rok až do následující schůzky nového ročníku. To znamená i v letním období
mimo zápasy. Řídící výbor soutěže má nejvyšší pravomoc ohledně řešení všech situací
ligy vzniklých během ročníku soutěže, zejména účastníků a disciplinárních opatření.
Řídící výbor je odpovědný za kontrolu zaznamenaných výsledků soutěže.
/2/ Správce soutěže:
Správce soutěže je vždy schválen řídícím výborem na ustanovující schůzce ročníku
Městské ligy. Správce soutěže není členem řídícího výboru a má pouze poradní hlas v
rozhodování řídícího výboru. Zajišťuje komunikaci řídícího výboru, předává podněty a
stížnosti členů výboru a informuje o důležitých událostech ligy. Svolává novou
ustanovující schůzku ročníku a na podnět většiny členů výboru i případnou
mimořádnou schůzku během ročníku. Zapisuje výsledky soutěže do internetu.
Zajišťuje pronájem tělocvičen a žádost o dotaci Města Nového Jičína. Spravuje fond
příspěvků družstev a informuje o stavu fondu řídící výbor.
Za jeho práci a nezbytné výdaje mu přísluší odměna 1.000,-Kč za ročník soutěže z
příspěvků družstev.
/3/ Účastníci:
Účastnit soutěže se může maximálně šestnáct družstev. Podmínkou účasti je řádně
sepsaná soupiska smíšeného družstva, jehož hráči a hráčky nejsou účastníky soutěže
pořádané volejbalovým svazem. Znamená to, že účastník může být registrovaným
hráčem, ale nesmí aktivně hrát současně v Městské lize a v soutěži svazu. Pokud by
byl z nepředvídatelných důvodů nominován jako aktivní hráč soutěže svazu, musí to
okamžitě nahlásit řídícímu výboru soutěže a nesmí nastoupit již do žádného zápasu
Městské ligy, a to ani v případě, kdyby hraní v soutěži svazu potom během ročníku
ukončil. V takovém případě bude bez možností náhrady jiného hráče, hráčky vyškrtnut
ze soupisky družstva Městské ligy.1 A to bez ohlednu na předepsaný minimální počet
účastníků družstva. Každý účastník může být evidován pouze na soupisce jednoho
družstva s výjimkou žen, které mohou být na maximálně dvou soupiskách a tím hrát za
dvě družstva.
Kapitán, člen řídícího výboru, musí soupisku doručit správci soutěže nejpozději
do poloviny září nastávajícího ročníku anebo kdykoli neprodleně nahlásit neúčast
svého družstva v ročníku následujícím. Pokud soupiska nebude do tohoto
termínu doručena, ztrácí družstvo přednostní právo účasti v Městské lize –
automaticky tím uvolňuje místo dalším zájemcům nových družstev. Soupiska
obsahuje příjmení a jména 10-16 hráčů, telefonické spojení a emailovou adresu na
kapitána a jeho zástupce. Řídící výbor soutěže může v naléhavém případě svým
nadpolovičním většinovým souhlasem (na schůzce ročníku nebo později emailovou
korespondencí) udělit výjimku do minimálního počtu 8 hráčů nebo výměny hráče,
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Toto pravidlo by mělo družstva odradit od spekulativní výměny registrovaného hráče - ztratí výkonného hráče
bez možnosti ho nahradit!
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hráčky. Pokud se člen řídícího výboru ke změně soupisky do 10 dnů od jejího
vyhlášení nevyjádří, považuje se to za jeho souhlas s touto změnou. Před schválením
změny soupisky ji není možné uplatnit v zápasech ligy! V takovém případě by se
jednalo o neoprávněné nastoupení hráče, hráčky dle bodu 10.
/4/ Startovné:
Pro ročník 2020/2021 bylo startovné určeno ve výši 3800,- Kč za každé družstvo,
v případě zvýšení nájmu za tělocvičnu bude toto doúčtováno. Startovné bude složeno
v hotovosti nebo na účet správce, který na vyžádání správce poskytne mailem, a to
nejpozději do 30.11.2022. Případně bude vyfakturováno jako nájem tělocvičny
sponzorům jednotlivých družstev – v tomto případě je třeba dodat fakturační údaje
také do 30.11.2022
/5/ Pravidla:
Hraje se podle oficiálních platných pravidel volejbalu FIVB. Přitom –
❑ v utkání vítězí družstvo, které vyhrálo dva sety; případný třetí set se hraje do
patnácti bodů s rozdílem nejméně dvou bodů,
❑ dle pravidla smíšeného družstva musí být ve hře vždy minimálně dva hráči
opačného pohlaví,
❑ výška sítě je shodná s výškou sítě mužů (2,43 m),
❑ výsledek utkání zapíše rozhodčí do zápisu o utkání s podpisy obou kapitánů a
rozhodčího.
❑ Neuplatňuje se nové pravidlo povoleného doteku sítě a přešlapu do zóny
soupeře!
/6/ Delegát:
Delegátem utkání je určený kapitán družstva nebo jeho zástupce. Delegát
❑ je zodpovědný za řádný průběh obou utkání hracího dne
❑ zajišťuje rozhodčí pro utkání
❑ dále píšťalku, tužku, zápisy o utkání.
❑ přichází nejpozději v 18:40 hod.
❑ kontroluje odemčení šaten (nejpozději v 18:45) a vyklizení tělocvičen před
zahájením utkání do 19:00 hod. Případné nedodržení těchto podmínek je povinen
pouze poznamenat do zápisu o utkání.
❑ odpovídá za správné natažení sítí v obou tělocvičnách
❑ dbá na dodržování řádu školy, (tj. zodpovídá za pořádek a čistotu obou
tělocvičen, šaten a sprch, po ukončení kontroluje zavřená okna, vypnuté osvětlení a
případné závady oznámí paní uklízečce a zapíše do zápisu o utkání).
❑ je zodpovědný za uzavřený hlavní vchod do tělocvičny od 19:00 hod. do odchodu
účastníků. (Zavřené dveře, z vnější strany je „koule“)
❑ je zodpovědný za průběh všech utkání tak, aby proběhla bez průtahů a co možná
nejpozději do 21 hod.
❑ zahájení zápasů je v obou tělocvičnách v 19:00 !!!
❑ rozcvičení se děje hromadně a zbytečně se neprotahuje (5 minut) !!!
❑ neprodlený přesun mezi tělocvičnami po odehrání prvních zápasů
❑ pokud je zpoždění hrací doby, tak druhé zápasy začínají bez rozcvičení
❑ je zodpovědný za vyklizení šaten a sprch nejpozději do 21:45 hod. bez ohledu na
konec utkání
❑ po odchodu všech hráčů, hráček o tom informuje paní uklízečku.
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do zápisu o utkání je povinen uvést čas opuštění obou tělocvičen a všech šaten a
sprch !!!
❑ vyplněné zápisy o utkání doručí správci soutěže nejpozději do 2 dnů emailem nebo
osobně na adresu Zdeněk Šmejda, Dytron s.r.o., Slovanská 928/8, 741 01 Nový
Jičín, zdenek.smejda@dytron.cz (případně zdenek.smejda@seznam.cz)
Při nedostavení se delegáta, přebírají jeho zodpovědnost kapitáni hrajících
družstev. Družstvo delegáta je určeno vylosováním do schváleného rozpisu utkání.
❑

/7/ Protesty:
Protesty závažnějšího rázu provádí kapitán písemně na zadní straně zápisu do 15minut
po utkání s poplatkem 60,-Kč. V případě oprávněného protestu bude tato částka
vrácena. V průběhu utkání ústní protesty vznáší pouze kapitán, protesty jiných členů
družstva či nesportovní chování ocení rozhodčí dle pravidel „hrubého chování“.
/8/ Hrací systém:
Ročník ligy 2022-23 se hraje pouze na jedno kolo v devíti družstvech. Přičemž toto
kolo hraje každé družstvo s každým družstvem tři vzájemné zápasy (každé družstvo
24 zápasů). Vzájemné zápasy jsou vylosovány do schváleného rozpisu.
Za zápas se body vždy udělují podle vyhraných setů. V poměru setů 2:0 → 2:0 bodů a
v poměru setů 2:1 → 2:1 bodů. Přitom kontumační prohra je v poměru 0:2 bodů.
O konečném pořadí rozhoduje:
❑ počet bodů → rozdíl setů → podíl setů → rozdíl míčů → podíl míčů
Celkové umístnění družstev v ročníku soutěže tvoří konečné pořadí zvlášť v první a
v druhé skupině. Přitom výsledky z prvního kola se nezapočítávají do výsledků
druhého kola.
/9/ Místo a doba konání:
Všechny zápasy se odehrají v tělocvičnách ZŠ Komenského 66 (nová) vždy v úterý v
době od 19,00 do 21,00 dle rozpisu.
/10/ Disciplinární opatření:
V případě nedostavení se družstva dle rozpisu bude toto potrestáno, kromě
kontumačních výsledků hracího dne, pokutou ve výši nájmu za jednu tělocvičnu
(480,-Kč). V případě nedostavení se delegáta nebo obou rozhodčích bude družstvo
potrestáno pokutou ve výši nájmu obou tělocvičen (960,-Kč) a v případě nedostavení
se jednoho rozhodčího ve výši nájmu za jednu tělocvičnu (480,-Kč).
V případě neoprávněného nastoupení hráče či hráčky (specifikace viz Účastníci),
je družstvo vyloučeno ze soutěže bez vrácení startovného. V takovém případě bude
řídícím výborem odsouhlasena změna rozpisu utkání a popř. krácen termín pronájmu
tělocvičen. Pokud některý z účastníků soutěže nebude ochoten se přizpůsobit
pokynům delegáta, týkajících se jeho povinností z bodu /4/, nebo se proviní svým
chováním proti zásadám slušného sportovního a společenského chování, může být
se souhlasem řídícího výboru vyloučen ze soutěže.
/11/ Technické zabezpečení:
Každé družstvo si zajistí nejméně 1 míč na volejbal (ne BEACH). Řídící výbor soutěže
doporučuje dresy nebo stejná trika. Přitom, pokud v družstvu bude hrát „libero“, musí
se vždy svým úborem výrazně lišit od ostatních členů družstva. Hrací míč vyberou a
schválí kapitáni a rozhodčí daného zápasu z míčů družstev.
volejbal.dytron.cz
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/12/ Vyhodnocení soutěže a závěrečný večírek:
Vyhodnocení soutěže bude provedeno na závěrečném večírku. Závěrečný večírek
pořádá a organizuje družstvo, které si vylosuje číslo 1 pro rozlosování zápasů. Pokud
již předešlé ročníky večírek družstvo s číslem 1 organizovalo, tak večírek pořádá
družstvo s následujícím číslem 2 (popř. 3,....). Pokud již všechna družstva večírek
pořádala, tak večírek pořádá družstvo, které ze všech účastněných družstev pořádalo
večírek nejdříve.
Všichni hráči vyvinou maximální úsilí a zajistí ceny na závěrečné vyhlášení výsledků.
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