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 Přihlášky do krajských soutěží mládeže ve volejbale 

ročníku 2019 - 2020 
 

A. Komise mládeže KVS Královéhradeckého kraje vyhlašuje pro soutěžní ročník 2019-20 soutěže 

mládeže v těchto kategoriích: 

- chlapci - junioři (HK-JRI), kadeti (HK-KTI), starší žáci (HK-ZCI), mladší žáci (HK-ZCIM), 

- dívky - juniorky (HK-JKY), kadetky (HK-KKY), starší žákyně (HK-ZKY), mladší žákyně 

(HK-ZKYM), 

- společná soutěž v čtyřkovém minivolejbalu (HK-ZCIM1) a modrém minivolejbalu (HK-

ZCIM2). 

B. Věkové kategorie jsou následující: 

mini chlapci 1.7.2007 a mladší  mini dívky 1.7.2007 a mladší 

mladší žáci 1.1.2007 a mladší mladší žákyně 1.1.2007 a mladší 

starší žáci 1.1.2005 a mladší starší žákyně  1.1.2005 a mladší 

kadeti 1.1.2002 a mladší kadetky 1.1.2003 a mladší 

junioři 1.1.2000 a mladší juniorky 1.1.2000 a mladší 

 

C. Licenční poplatky družstev (vklady do soutěží) jsou stanoveny takto: 

- minižactvo  200Kč, 

- ostatní 300Kč. 

D. Termín pro podávání přihlášek je 10.6.2019. 

E. Vedoucími soutěží pro soutěžní ročník 2019/2020 budou: 

Pro chlapecké kategorie  Jakub Lejsek, tř. V.Nejedlého 1216, 500 03 Hradec Králové 

a minivolejbal:                          Mobil: 732 857 154          e-mail: lejsek@cvf.cz 

Pro dívčí kategorie:      Luděk Ruprich, Janáčkova 1322, 516 01 Rychnov n.K. 

                                          Mobil: 606 658 189          e-mail: ludek.ruprich@tiscali.cz 

F. Pro přihlašování do soutěží, placení licenčních poplatků družstev, licenčních příspěvků (nadále 

není možné jinak, než přes VIS), placení pokut a vytváření soupisek bude využit systém VIS. 

Postup přihlašování do soutěží je popsán v následující kapitole, popisy postupů placení 

licenčních příspěvků a pokut budou uvedeny v Rozpisu soutěží. 

G. V poli přihlášky Doplňující informace - viz dále - se uvede, pro které družstvo dospělých plní 

družstvo povinnost péče o mládež. 

H. Formát soutěže starších žákyň (předpoklad 8 – 10 účastníků): 

- 8 účastníků: turnajově na dva vítězné sety, systém ČP, 4 + 4 s kvalifikací v září 2019, 8 

turnajů (každý uspořádá jeden turnaj pro obě skupiny na jednom místě, termíny turnajů (dle 

termínové listiny ČVS): říjen 2x, listopad 2x, prosinec 2x, leden 1x a únor 1x, 

- 9 účastníků: turnajově na dva vítězné sety, v jednom termínu 3 turnaje po třech účastnících 

2-kolově, družstvo pořádá maximálně tři turnaje, termíny:  říjen 2x, listopad 2x, prosinec 2x, 

leden 1x a únor 1x, 

- 10 účastníků: turnajově na dva vítězné sety, základní část ve dvou regionálních skupinách 5 

+ 5, každý s každým 4x, finálová část ve dvou skupinách 5 + 5, každý s každým 4x, 

termíny:  říjen 2x, listopad 2x, prosinec 2x, leden 1x a únor 1x. 

I. Soupisky družstev je možné z důvodu soutěží řízených ČVS (mistrovství republiky, 

kvalifikace) doplňovat do 31.1.2020. Po tomto termínu lze doplnění provést jen se souhlasem 

vedoucího příslušné soutěže. 

J. Hráčky vyšší věkové kategorie  mohou startovat za družstva nižší věkové kategorie za těchto 

podmínek: 

- výjimka platí pouze pro žákovské kategorie,  

- oddíl (klub) nemá družstvo vyšší věkové kategorie mládeže, 

- věk hráček přesahuje věkovou hranici maximálně o jeden rok, jsou na soupisce označeny 

„X“, 
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- na soupisce družstva mohou být uvedeny maximálně dvě hráčky „X“, zařazení na soupisku 

je třeba provést ve spolupráci s vedoucím soutěže, 

- hráčky „X“ mohou být uvedeny na soupisce pouze jednoho družstva mládeže, 

- při utkání může být na hřišti přítomna pouze jedna hráčka „X“, 

- označení hráček „X“ musí být uvedeno v zápisu o utkání. (X za číslem hráčky), 

- družstva s hráčkami „X“ na soupisce startují bez nároku na postup do nadstavbové části 

soutěže krajského přeboru, resp. nebudou klasifikována v konečných výsledcích soutěže na  

prvních třech místech. 

- nominace  

K. Výše licenčních příspěvků je následující: 

- dospělí nad 18 let platí 200Kč,  

- veškerá mládež 100Kč, a to včetně mládeže do 12 let. 

L. Rozpis soutěží bude opět distribuován pouze v elektronickém tvaru a vystaven na 

webových stránkách KVS (kvs-hk.wz.cz)!! 
 

Zásady schválil Krajský volejbalový svaz dne 15. 5. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Václav Nidrle v.r.  Tomáš Jirásek v.r. 

předseda KVS  předseda KM 
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Přihlašování do soutěží prostřednictvím systému VIS 
 

1. Přihlásit se do VIS (vis.cvf.cz). Pokud někdo, kdo chce přihlášku vytvářet, přístup do VISu nemá, 

požádá sekretáře KVS, zastupujícího vedoucího soutěží dospělých, o zřízení. 

2. Z nabídky systému VIS vybrat modul Podatelna. V levé části obrazovky jsou jednotlivé nabídky 

modulu (Moje žádosti, Vytvořit žádost, Práva, Nápověda), v části pravé jsou vidět všechny 

nabídky, ke kterým má přihlášená osoba přístup. Vybrat volbu Vytvořit žádost. 

3. V pravé části obrazovky se místo seznamu nabídek zobrazují nabídky pro tvorbu nové žádosti, 

první je Zvolte typ žádosti. Vybrat možnost Přihláška do krajské soutěže KVS. 

4. Zobrazí se druhá část formuláře, je třeba zadat Soutěž a IČ oddílu. Do pole soutěž uvést 

identifikátor soutěže, do které chceme družstvo přihlásit, možnosti jsou uvedeny v bodu A 

předchozí kapitoly, pro starší žákyně tedy HK-ZKY, pro juniory HK-JRI atd. 

5. Do pole IČ oddílu zapíšeme alespoň část názvu přihlašovaného oddílu a klikneme na Vyhledat, 

bude nabídnut jeden nebo více oddílů (pokud jsme nezadali jednoznačné určení). Vybrat ten 

správný. 

6. Následně je zobrazen vlastní formulář přihlášky. Do pole Registrační číslo organizačního 

pracovníka uvedeme jeho jméno a stejným způsobem jako v případě IČ oddílu vybrat toho 

pravého. Následně vyplnit položky Sportovní hala hřiště, PSČ haly, spojení MHD, pokud je to 

relevantní a případně adresu náhradní haly. Počty vnitřních a vnějších kurtů uvádějte pouze 

u přihlášek žactva a minižactva. Pro soutěže hrané v halách uveďte žádost a udělení výjimky 

z předepsaných rozměrů a případně také vetovaného rozhodčího. Do kolonky Doplňující 

informace mj. uveďte, pro které družstvo dospělých plní družstva povinnou péči o mládež!!! 
7. Když jsou všechny údaje vyplněny, kliknout na Pokračovat. Pro kontrolu je vypsána vyplněná 

žádost s žádostí o potvrzení, zde je již uvedena výše licenčního poplatku družstva (vklad do 

soutěže). Pokud je vše v pořádku, kliknout na Potvrdit. 

8. V tomto okamžiku je žádost vložena do systému což je mj. avizováno mailem odpovědné osobě 

oddílu - viz dále - a na obrazovce vidíme totéž, jako kdybychom ve volbě Moje žádosti kliknuli 

na právě tuto žádost. K dokončení procesu přihlašování je třeba provést dvě akce, a to: 

- Potvrdit přihlášku, tedy kliknout na Ano v řádku Souhlasíme s účastí našeho družstva 

v soutěži ... - to musí udělat odpovědná osoba oddílu, která byla do Prahy nahlášena a která 

např. potvrzuje ve VISu elektronické přestupy. Pokud je odlišná od toho, kdo přihlášku 

vyplňuje, je třeba se přihlásit do VISu, zvolit modul Podatelna a ve volbě Moje žádosti 

vybrat přihlášku a potvrdit ji. 

- Zaplatit poplatek, to je možné udělat dvěma způsoby podle toho, zda oddíl má v modulu 

Banka zřízený účet, nebo ne: 

- Pokud oddíl účet zřízený má (popsáno v nápovědě systému VIS), je třeba kliknout na 

Zaplatit poplatek a je nabídnut seznam účtů, ke kterým má dotyčná osoba přístup. Osoba 

s přístupem k účtu či účtům (pokladník) může být samozřejmě jiná než je ten, kdo 

vyplňuje přihlášku. V tom případě je třeba tomuto pokladníkovi žádost zpřístupnit, 

k tomu slouží políčko Zobrazit žádost jiné osobě, napíšeme jméno a postup stejný jako 

při výběru IČ oddílu nebo organizačního pracovníka. Dotyčný se přihlásí do VISu, 

v modulu Podatelna vybere zpřístupněnou žádost a provede zaplacení. 

- Pokud oddíl účet zřízený nemá (doporučujeme ho zřídit, protože i výběr licenčních 

příspěvků bude prováděn přes VIS a pokud se neplatí z účtu ve VISu, je třeba počítat 

s prodlením mezi zaplacením a zaevidováním příspěvku až tři dny), poslat příslušnou 

částku "jednorázově" na účet ČVS číslo 174174174/2010 (změna proti loňskému roku) 

a do variabilního symbolu uvést číslo žádosti, tedy přihlášky do soutěže, které je při 

zobrazení si přihlášky uváděno hned na prvním řádku (Číslo žádosti).  

Po spárování platby a přihlášky, pokud je placeno z účtu ve VISu (na kterém jsou předem 

připraveny peníze) okamžitě, pokud je placeno "jednorázově", potom po provedení platby, 

tedy do tří dnů, je přihláška podána. 

9. V případě problémů se obracejte na vedoucí soutěží (viz bod E přihlášky), nebo na sekretáře 

KVS. 


