
 
 

Rozpis krajské soutěže oblast Náchodsko  
Příloha „R O Z P I S mistrovských soutěží mládeže 2019-20 Královéhradecký kraj“  
 

Barevný minivolejbal, festivalové turnaje 

 
Festivalových turnajů v barevném minivolejbale se může každý oddíl 

zúčastnit nahodile s počtem týmů dle svého uvážení. Podle kapacity turnaje 

bude počet týmů organizátorem přizpůsoben turnaji.  
 

TURNAJE ŽLUTÉHO A ORANŽOVÉHO MINIVOLEJBALU 

Termíny: 

1.  10.11.2019  - pořadatel Volejbalové centrum nad Metují 

 Tělocvična ZŠ Malecí, adresa Školní 1000, Nové Město nad Metují     

2. 14.12.2019 – pořadatel Teplice nad Metují 

 Sportcentrum Za Školou, 286, Teplice nad Metují 

3. 19.1.2020 - pořadatel Broumov 

 Sportovní hala, adresa Čs. Armády 351, Broumov 

4. 23.02.2020   - pořadatel Červený Kostelec 

 Sportovní hala, adresa Palackého 1234, Červený Kostelec 

5. 19.4.2020 - pořadatel Hronov  

 Tělocvična ZŠ, vchod z ulice Jiřího z Poděbrad 

6. 10.5.2020  - pořadatel Staré Město 

 Venkovní kurty nad ZŠ Drtinovo náměstí – Staré Město 

7. 14.6.2020  - pořadatel Náchod 

  Zimní stadion, adresa Na Stráži 1795  

 

TURNAJE ČERVENÉHO A MODRÉHO MINIVOLEJBALU 

Termíny: 

1. 6.10.2019 - pořadatel Broumov 

 Sportovní hala, adresa Čs. Armády 351, Broumov 

2. 11.1.2020 - pořadatel Červený Kostelec 

 Sportovní hala, adresa Palackého 1234, Červený Kostelec 

3. 1.3.2020 - pořadatel Rtyně v Podkrkonoší 

 Sportovní hala Orlovna, adresa náměstí Horníků 856 

4. 18.4.2020 - pořadatel Hronov  

 Tělocvična ZŠ, vchod z ulice Jiřího z Poděbrad 

5. 3.5.2020 - pořadatel Ruchadlo Zájezd 

 Areál SK Ruchadlo Zájezd (antuka) 

6. 14.6.2020  - pořadatel Náchod 

  Zimní stadion, adresa Na Stráži 1795 (ZIMÁK) Finále 

 

 

 
 

 



 
 

Náležitosti  
 

V Krajské soutěži - oblast Náchodsko, která probíhá formou festivalových turnajů, získané 

body na jednotlivých turnajích se sčítají pro celkové vyhodnocení na konci sezóny. 
 

Registrace 
Všichni hráči musí mít platné registrační průkazy ČVS, se zaplacenými licenčními poplatky 

na sezónu 2019-2020.  

 

Soupisky 
Soupisky se vytváří ve VISu. 

 

Správní poplatky související se startem družstev v soutěžích: 

Startovné do jednoho turnaje všech kategorií činí 50 Kč za družstvo. Klubům se budou 

startovné sčítat a celková částka se pošle po finálovém turnaji 14. 6. v Náchodě  na číslo účtu 

1901902524/0600 -  ve variabilním symbolu musí být uvedeno identifikační číslo oddílu dle 

číselníku (viz. seznam) a 040 (číslo volejbalového svazu) 

Příklad: Slovan Broumov   - 5203009040 (tedy desetimístné číslo) 

 

Baník Rtyně 5205049 

 

VK Dobruška 5204505 

Č. Kostelec 5203014 

 

Sokol Opočno 5204708 

D. Radechová 5203019 

 

Sokol Jasenná 5203706 

Jaroměř 5203029 

 

ZŠ Česká Skalice        5203098 

Jezbiny 5203033 

 

Sokol V. Jesenice 5203077 

Police 5203058 

 

VoCe nad Met. 5203502 

Studnice 5203071 

 

Loko Trutnov.           47462965 

Teplice 5203075 

 

VK Hronov 5203501 

V. Dřevíč 5203079 

 

Sokol St. Město 5203702 

SK N. Město 5203109 

 

Sokol Josefov 5203705 

R. Zájezd 5203139 

 

Sl. Broumov  5203009 

 

Rozhodčí 

Rozhodčí si zařizuje pořádající oddíl. 
 

Reklamace výsledků zápasů 
Nejlépe do 15 minut po zápase nejdéle však po odehrání skupiny. Po rozdělení skupin do 

další fáze turnaje už se reklamace z časových důvodů nedají přijmout. 
 

Hlášení výsledků 

Nejpozději první pracovní den po konání turnaje zašle pořádající oddíl výsledky na  e-mail: 

jirasek@volejbalck.cz a barton.vratislav@seznam.cz Stačí poslat soubor v Exelu nebo vyfotit 

a poslat rozpis zápasů a konečné tabulky. 

 

Přihlášení týmů na barevné festivaly oblastní soutěže 
 

Oddíly nejdéle týden před turnajem nahlásí pořadateli, s kolika týmy se mohou turnaje 

zúčastnit. Pokud bude více přihlášených týmů, než bude kapacity turnaje, organizátor sníží 
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počet týmů do kapacity turnaje tím, že oddílům s největším počtem přihlášených týmů sníží 

počet týmů. Organizátor musí nejdéle v pondělí před víkendovým turnajem oznámit oddílům, 

kolik mají přihlášených týmů na turnaji.  
 

Bodovací systém festivalových turnajů oddílů. 
Podle umístění na festivalovém turnaji dostane poslední tým 1. bod předposlední 2. body atd. 

až k vítězi turnaje. Týmy z oddílu si sečtou body a vydělí je počtem týmů na turnaj. Tím 

vznikne průměr bodů na oddíl z turnaje. Průměrné body se z festivalů budou sčítat a na konci 

sezóny bude vyhlášen nejúspěšnější oddíl v oblasti. Podle průměrných bodů oddílu budou 

nasazeny týmy na další festivalový turnaj. (nejlepší oddíl obsadí první místa ve skupinách dle 

přihlášených týmů nebo povolené kapacity organizátorem. Pak se nasadí týmy z druhého 

nejúspěšnějšího oddílu atd.)  

Na finálovém turnaji v Náchodě si týmy zahrají o přeborníka Náchodska. 
 

Doporučené systémy soutěže organizátorům pro barevné festivaly: 
 

12 týmů 2 skupiny  po 6 týmech předpokládaná doba 2 hodiny 
- družstva jsou rozdělena do 2. základních skupin po 6. týmech, ve kterých se utkají systémem 

každý s každým. Podle umístění v základních skupinách budou hrát ve skupinách o umístění. 

(První tři týmy ze základních skupin postoupí do finálové skupiny o 1-6 místo a týmy z 

čtvrtých až sedmých míst postoupí do skupiny o 7-12 místo. Ve skupinách týmy získávají 1 

bod za vyhraný zápas a 0 bodu za prohru. 

- Pořadí ve skupině určuje 1) počet bodů, 2) poměr míčů, 3) vzájemný zápas 
14 týmů 2 skupiny  po 7 týmech předpokládaná doba 3 hodiny 
- družstva jsou rozdělena do 2. základních skupin po 7. týmech, ve kterých se utkají systémem 

každý s každým. Podle umístění v základních skupinách budou hrát ve skupinách o umístění. 

(První tři týmy ze základních skupin a tým s lepším skórem na čtvrtém místě postoupí do 

finálové skupiny o 1-7 místo. Horší tým na čtvrtém místě a týmy z pátých až sedmých míst 

postoupí do skupiny o 8-14 místo. Ve skupinách týmy získávají 1 bod za vyhraný zápas a 0 

bodu za prohru. 

- Pořadí ve skupině určuje 1) počet bodů, 2) poměr míčů, 3) vzájemný zápas 
15 týmů 3 skupiny  po 5 týmech předpokládaná doba 2,5 hodiny 
- družstva jsou rozdělena do 3. základních skupin po 5. týmech, ve kterých se utkají systémem 

každý s každým 2. kolově. Podle umístění v základních skupinách budou hrát ve skupinách o 

umístění. (První ze skupin postoupí do skupiny o 1.-3. místo, druzí ze skupin do skupiny o 4.-

6. místo atd.) Celkem bude 5 finálových skupin. Ve skupinách týmy získávají 1 bod za 

vyhraný zápas a 0 bodu za prohru. 

- Pořadí ve skupině určuje 1) počet bodů, 2) poměr míčů, 3) vzájemný zápas 
16 týmů 4 skupiny  po 4 týmech předpokládaná doba 2,5 hodiny 
- družstva jsou rozdělena do 4. základních skupin po 4. týmech, ve kterých se utkají systémem 

každý s každým 2. kolově. Podle umístění v základních skupinách budou hrát ve skupinách o 

umístění. (První ze skupin postoupí do skupiny o 1.-4. místo, druzí ze skupin do skupiny o 5.-

8. místo atd.) Celkově budou 4 finálové skupiny. Ve skupinách týmy získávají 1 bod za 

vyhraný zápas a 0 bodu za prohru. 

- Pořadí ve skupině určuje 1) počet bodů, 2) poměr míčů, 3) vzájemný zápas 
18 týmů 3 skupiny  po 6 týmech předpokládaná doba 2,5 hodiny 

- družstva jsou rozdělena do 3. základních skupin po 6 týmech, ve kterých se utkají systémem 

každý s každým. Podle umístění v základních skupinách budou hrát ve skupinách o umístění. 

(První ze skupin postoupí do skupiny o 1.-3. místo, druzí ze skupin do skupiny o 4.-6. místo 

atd.) Celkově bude 6 finálových skupin. Ve skupinách týmy získávají 1 bod za vyhraný zápas 

a 0 bodu za prohru.  

- Pořadí ve skupině určuje 1) počet bodů, 2) poměr míčů, 3) vzájemný zápas 



 
 

20 týmů 4 skupiny  po 5 týmech předpokládaná doba 3 hodiny 

- družstva jsou rozdělena do 4. základních skupin po 5. týmech, ve kterých se utkají systémem 

každý s každým. Podle umístění v základních skupinách budou hrát ve skupinách o umístění. 

(První ze skupin postoupí do skupiny o 1.-4. místo, druzí ze skupin do skupiny o 5.-8. místo 

atd.) Celkem bude 5 finálových skupin. Ve skupinách týmy získávají 1 bod za vyhraný zápas 

a 0 bodu za prohru. 

- Pořadí ve skupině určuje 1) počet bodů, 2) poměr míčů, 3) vzájemný zápas 
21 týmů 3 skupiny  po 7 týmech předpokládaná doba 3 hodiny 

- družstva jsou rozdělena do 3. základních skupin po 7. týmech, ve kterých se utkají systémem 

každý s každým. Podle umístění v základních skupinách budou hrát ve skupinách o 

umístění.(První ze skupin postoupí do skupiny o 1.-3. místo, druzí ze skupin do skupiny o 4.-6. 

místo atd.) Celkem bude 7 finálových skupin. Ve skupinách týmy získávají 1 bod za vyhraný 

zápas a 0 bodu za prohru.  
- Pořadí ve skupině určuje 1) počet bodů, 2) poměr míčů, 3) vzájemný zápas 
24 týmů 4 skupiny  po 6 týmech předpokládaná doba 3,5 hodiny 

- družstva jsou rozdělena do 4. základních skupin po 6. týmech, ve kterých se utkají systémem 

každý s každým. Podle umístění v základních skupinách budou hrát ve skupinách o umístění. 

(První ze skupin postoupí do skupiny o 1.-4. místo, druzí ze skupin do skupiny o 5.-8. místo 

atd.) Celkem bude 6 finálových skupin. Ve skupinách týmy získávají 1 bod za vyhraný zápas 

a 0 bodu za prohru.  

- Pořadí ve skupině určuje 1) počet bodů, 2) poměr míčů, 3) vzájemný zápas 
25 týmů 5 skupin  po 5 týmech předpokládaná doba 3,5 hodiny 

- družstva jsou rozdělena do 5. základních skupin po 5. týmech, ve kterých se utkají systémem 

každý s každým. Podle umístění v základních skupinách budou hrát ve skupinách o umístění. 

(První ze skupin postoupí do skupiny o 1.-5. místo, druzí ze skupin do skupiny o 6.-10. místo 

atd.) Celkem bude 5 finálových skupin. Ve skupinách týmy získávají 1 bod za vyhraný zápas 

a 0 bodu za prohru.  

- Pořadí ve skupině určuje 1) počet bodů, 2) poměr míčů, 3) vzájemný zápas 
30 týmů 5 skupin  po 6 týmech předpokládaná doba 4,5 hodiny 

- družstva jsou rozdělena do 5. základních skupin po 6. týmech, ve kterých se utkají systémem 

každý s každým. Podle umístění v základních skupinách budou hrát ve skupinách o umístění. 

(První ze skupin postoupí do skupiny o 1.-5. místo, druzí ze skupin do skupiny o 5.-10. místo 

atd.) Celkem bude 6 finálových skupin. Ve skupinách týmy získávají 1 bod za vyhraný zápas 

a 0 bodu za prohru.  

- Pořadí ve skupině určuje 1) počet bodů, 2) poměr míčů, 3) vzájemný zápas 
 

Pro ulehčení práce je možné si říci Tomášovi Jiráskovi o propracovaný 

tabulkový systém v Exelu. Snahou je odehrát turnaje na maximálním počtu 

možných hřišť. 
 

ŽLUTÝ MINIVOLEJBAL   
začátek zápasů v 9 hodin, registrace 8.30 hodin    
Pro věkovou kategorii 1. 7. 2011 a mladší 

Pravidla pro soutěž: 

Počet hráčů:  dvojice + náhradníci 

Rozměry hřiště: 4,5 x 9 m, rozdělené sítí 

Výška sítě:  195 cm 

Míč   Odlehčený volejbalový míč 180 – 210 g 



 
 

Trvání:   Utkání se hraje na jeden set v délce doporučených 7 minut. Po uplynutí 

     času se dohrává rozehraná výměna.  Zápas se hraje na 

jeden set. 

Remíza:  Nepovoluje se – hraje se zlatý míč  

Podání:   Vhození míče jakýmkoliv způsobem (doporučeno jednoruč vrchem 

nebo obouruč vrchem) nebo odbití obouruč vrchem (prsty). Začátečníkům je povoleno začít z 

3 m čáry, po dobrém podání se o krok posouvají blíže ke koncové čáře (o podání ve hřišti 

rozhoduje rozhodčí).  Po dvou podání za sebou se spoluhráči mění na podání. 

Rozehra:  Rozehry se musí zúčastnit oba spoluhráči. První kontakt: míč je chytán 

a nahráván hodem obouruč nebo jednoruč ke spoluhráči. Druhý kontakt: míč je chytán a 

obouruč nebo jednoruč přehazován přes síť. Přehození míče k soupeřovi hráčem s prvním 

kontaktem je pokládáno za chybu. Při současném chycení obou hráčů může jeden z hráčů 

přehodit míč přes síť nebo nahrát svému spoluhráči. Není povoleno chodit (běhat) s míčem 

jsou povoleny pouze kroky s charakterem výkroku a výskoku. Dotek sítě je posuzován podle 

pravidel volejbalu. Není povoleno odehrát míč nohou. 
 

 

ORANŽOVÝ MINIVOLEJBAL   

začátek zápasů ve 13 hodin, registrace 12.30 hodin  
Pro věkovou kategorii 1. 7. 2010 a mladší 

 

Pravidla pro soutěž: 
Počet hráčů:  dvojice + náhradníci 

Rozměry hřiště: 4,5 x 9 m, rozdělené sítí 

Výška sítě:  195 cm 

Míč   Odlehčený volejbalový míč 180 – 210 g 

Trvání:   Utkání se hraje na jeden set v délce doporučených 7 minut. Po uplynutí 

času se     dohrává rozehraná výměna. Zápas se hraje na jeden set. 

Remíza:  Nepovoluje se – hraje se zlatý míč  

Podání:   Vhození míče vrchním způsobem jednoruč nebo odbitím obouruč 

vrchem (prsty). Začátečníkům je povoleno začít ve  hřišti, po dobrém podání se o krok 

posouvají blíže ke koncové čáře (o podání ve hřišti rozhoduje rozhodčí). Po dvou podání za 

sebou se spoluhráči mění na podání. 

Rozehra:  Rozehry se musí zúčastnit oba spoluhráči. První kontakt: míč je chycen, 

nahráván spoluhráči odbitím obouruč vrchem (prsty) po vlastním nadhozu. Druhý kontakt: 

míč od spoluhráče je chycen a následně odbít obouruč vrchem (prsty) přes síť po vlastním 

nadhozu. Nebo je možno odbít obouruč vrchem (prsty) rovnou přes síť bez chycení. 

Přehození míče k soupeřovi hráčem s prvním kontaktem je pokládáno za chybu. Při 

současném chycení obou hráčů může jeden z hráčů po vlastním nadhozu odbít prsty míč přes 

síť nebo odbít prsty na svého spoluhráče. Není povoleno chodit (běhat) s míčem jsou 

povoleny pouze kroky s charakterem výkroku a výskoku. Dotek sítě je posuzován podle 

pravidel volejbalu. Není povoleno odehrát míč nohou. 

 

ČERVENÝ MINIVOLEJBAL   

začátek zápasů v 9 hodin, registrace 8.30 hodin  
Pro věkovou kategorii 1. 7. 2009 a mladší 

 

Pravidla pro soutěž: 
Počet hráčů:  dvojice + náhradníci 



 
 

Rozměry hřiště: 4,5 x 9 m, rozdělené sítí 

Výška sítě:  220 cm 

Míč   Odlehčený volejbalový míč 210 – 230 g 

Trvání: Utkání se hraje na jeden set v délce doporučených 7 minut. Po uplynut 

času se dohrává rozehraná výměna. Zápas se hraje na jeden set. 

Remíza:  Nepovoluje se – hraje se zlatý míč  

Podání:   Odbitím obouruč vrchem (prsty) nebo jednoruč spodem či vrchem. 

Začátečníkům je povoleno začít ve hřišti, po dobrém podání se o krok posouvají blíže ke 

koncové čáře.  Po dvou podáních za sebou se spoluhráči mění na podání. V letošním roce se 

podání nechytá! Hraje se podle pravidel červeného minivolejbalu. 

Rozehra:  Varianta A: při prvním kontaktu nebo druhém kontaktu hráče B s 

míčem je možné provést meziodbití obouruč vrchem (prsty) nad sebe. Při třetím kontaktu 

hráče A je meziodbití zakázáno a míč je odbit přes síť obouruč vrchem (prsty) nebo jednoruč 

vrchem. Varianta B: při prvním kontaktu hráče A s míčem je možné provést meziodbití 

obouruč vrchem (prsty) nad sebe. Při druhém kontaktu hráče B je meziodbití zakázáno, pokud 

odbíjí míč přes síť obouruč vrchem (prsty) nebo jednoruč vrchem pod úrovní sítě.  

Míč musí být odbit, nikoliv hozen.  

Je zakázáno odbití obouruč spodem (bagr) a odbití jednoruč spodem vyjma podání. Dotek sítě 

je posuzován podle pravidel volejbalu. Není povoleno odehrát míč nohou Není povoleno po 

podání míč chytat. 

 

MODRÝ MINIVOLEJBAL   
začátek zápasů ve 13 hodin, registrace 12.30 hodin  
Pro věkovou kategorii 1. 7. 2007 a mladší 
 

Pravidla pro soutěž: 
Počet hráčů:  trojice + náhradníci 

Rozměry hřiště: 4,5 x 12 m, rozdělené sítí 

Výška sítě:  210 cm 

Míč   Normální volejbalový míč 260 – 280 g 

Trvání:   Utkání se hraje na jeden set v délce doporučených 7 minut. Po uplynutí 

   času se dohrává rozehraná výměna. Zápas se hraje na jeden set. 

Remíza:  Nepovoluje se – hraje se zlatý míč  

Podání:   Vrchní nebo spodní odbití jednoruč. 

Rozehra:  Používá se všech herních činností. Povinná minimálně dvě (maximálně 

tři) odbití na jedné straně. Blokování je povoleno a není posuzován jako první úder. Dotek sítě 

je posuzován podle pravidel volejbalu. 

 

MIXÁČEK 

 

 

TURNAJE MIXÁČKU 

Termíny: 

1. 20.10.2019 - pořadatel Červený Kostelec - kvalifikace 

 Sportovní hala, adresa Palackého 1234, Červený Kostelec 

2. 15.12.2019 - pořadatel Trutnov 

 Tělocvična ZŠ V Domcích, adresa V Domcích 488, Trutnov 

3. 21.3.2020 - pořadatel Broumov 



 
 

 Sportovní hala, adresa Čs. Armády 351, Broumov 

4. 19.4.2020 - pořadatel Červený Kostelec 

 Sportovní hala, adresa Palackého 1234, Červený Kostelec 

5. 9.5.2020 - pořadatel Ruchadlo Zájezd 

 Areál SK Ruchadlo Zájezd 

6. 13.6.2019 - pořadatel Broumov 

 za příznivého počasí volejbalové kutry, adresa Třída Masarykova u 

 Dětského domova, za nepříznivého počasí  Sportovní hala, adresa Čs. 

 Armády 351, Broumov 

 

Náležitosti 
Registrace 
Hráči a hráčky startují v oblastní soutěži na platné registrační průkazy ČVS, se zaplacenými 

licenčními poplatky na sezónu 2019-2020.  

 

Soupisky 
Soupisky se vytváří ve VISu. 

 

Zápisy 
Zápisy se pořizují na zkráceném mezinárodním zápisu. Po turnaji se nahrávají do VISu.  

 

Správní poplatky související se startem družstev v oblastních soutěžích: 

Každé družstvo zaplatí poplatek 500 Kč převodem na účet č. 1901902524/0600 

-  ve variabilním symbolu musí být uvedeno sedmimístné identifikační číslo oddílu dle 

číselníku (viz. seznam) a 040 (číslo volejbalového svazu) 

Příklad: Slovan Broumov   - 5203009040 (tedy desetimístné číslo) 

 

Baník Rtyně 5205049 

 

VK Dobruška 5204505 

Č. Kostelec 5203014 

 

Sokol Opočno 5204708 

D. Radechová 5203019 

 

Sokol Jasenná 5203706 

Jaroměř 5203029 

 

ZŠ Česká Skalice        5203098 

Jezbiny 5203033 

 

Sokol V. Jesenice 5203077 

Police 5203058 

 

VoCe nad Met. 5203502 

Studnice 5203071 

 

Loko Trutnov.           47462965 

Teplice 5203075 

 

VK Hronov 5203501 

V. Dřevíč 5203079 

 

Sokol St. Město 5203702 

SK N. Město 5203109 

 

Sokol Josefov 5203705 

R. Zájezd 5203139 

 

Sl. Broumov  5203009 

 

Rozhodčí 

Rozhodčí si zařizuje pořádající oddíl. 
 

Hlášení výsledků 
Výsledky se zapisují do VISu. 

 

Začátek kvalifikačního turnaje mixáčku v Červeném Kostelci začíná pro 

všechny týmy v 9 hodin, registrace 8.30 hodin 



 
 

začátek zápasů 6. – 10. skupiny 9 hodin, registrace 8.30 hodin 

začátek zápasů 1. – 5.  skupiny 14.00 hod., registrace 13.30 hodin 

Pro věkovou kategorii 1. 1. 2003  a mladší  
 

Přihlášená družstva 

 Č. Kostelec  - 2 družstva 

 Hronov  - 3 družstva 

 Broumov  -  2 družstva 

 Trutnov  - 1 družstvo 

 Ruchadlo Zájezd - 1 družstvo 

 Staré Město  - 1 družstvo 
 Celkem    10 týmů 

 

Pravidla pro soutěž organizovanou OVS Náchod: 

Počet hráčů:  šestice + náhradníci  

Rozměry hřiště: 9 x 18 m, rozdělené sítí 

Výška sítě:  220 cm 

Míč   Normální volejbalový míč 260 – 280 g 

Pravidla hry:  dle platných pravidel volejbalu až na tyto výjimky  

Podání:  První dvě podání po sobě můžou být vrchní nebo spodní jednoruč. 

Každé další po sobě jdoucí podání může být odbito pouze spodním 

podáním. 

 

Výjimky: - Tolerance konkrétních sportovišť – upřesní jednotlivý pořadatelé před 

zahájením turnaje. 

 

Systém soutěže: 
- úvodní turnaj v Červeném Kostelci bude kvalifikační. V skupině budou všechna družstva, 

která si zahrají každý s každým na 2 sety do 15 bodů. Podle umístění, prvních 5 týmů 

postupují do dalšího turnaje do skupiny A o 1. - 5. místo a dalších 5 týmů ve skupině 

postupují do skupiny B o 6. - 10. místo. Pro další turnaje vždy 4. a 5. místo sestupuje do nižší 

skupiny B a 6. a 7. místo postupuje do vyšší skupiny A.  

Ve skupinách hraje každý s každým na 2 hrané sety od 5 bodů do min. 25 bodů s rozdílem 

dvou bodů. Rozhodující extra set (tiebreak) se hraje pouze v případě, kdy je stav 1:1 na 

sety a rovněž je i shodné skóre míčů. Hraje se pak zlatý set do 5 bodů, kdy je 5 bod 

konečný. 

 

Bodování: 
- V kvalifikačním turnaji získává tým 1 bod za výhru v setu. 

Bodování zápasů ve skupinách dle italského bodování. Výhra 2:0 - 3 body, výhra v tiebreaku 

2 body, prohra v tiebreaku 1 bod a prohra 0:2 – 0 bodů.  

- Pořadí ve skupině určuje 1) počet bodů, 2) rozdíl míčů, 3) vzájemný zápas 

- Podle umístění na turnaji budou přiděleny body, které se budou sčítat s ostatními turnaji. 

Tým s nejvíce body bude Mistrem oblastního mixáčku. Kvalifikační skupině  za 1. místo 

získá tým 10 bodů 2. m. 9 b. …..10. místo 1 bod. Ve skupině o 1. - 5. místo 1. místo 10 bodů, 

2. m. 9 b.,  3. m. 8 b., 4. m. 7 b. 5. m. 6 b.Ve skupině o 6. - 9. místo 1. místo 5. body, 2. m. 4 

b., 3. m. 3 b., 4. m. 2 b., 5.m. 1b. Při rovnosti bodů na konci soutěže o umístění rozhoduje 

umístění na posledním turnaji. 

 
 

 



 
 

 
Tato rozpis je příloha Smeče 2019-20. Tento rozpis byl projednán a schválen 

23.9.2019 

 

         Tomáš Jirásek   


