Zápis z valné hromady SK Hanácká volejbalová liga Prostějov, dne 13. 9. 2016
Valná hromada SK Hanácká volejbalová liga Prostějov
1. Volba pracovních komisí
Pracovní komise:

T. Snášelová, J. Dosedělová, V. Surma
Hlasování: 24 – 0 - 0

2. Zpráva pracovní komise
Počet přítomných s právem hlasovacím bylo 24, což je 96 %. Zasedání je usnášeníschopné.
3. Personální obsazení HVL Prostějov
VH SK HVL Prostějov bere na vědomí složení:
Soutěžní komise SK HVL Prostějov:
Tereza Snášelová, Jana Dosedělová, Vlastimil Surma, Tomáš Doseděl, Zdeněk Zlatníček,
Vilém Raška, Lukáš Vinařský, Michal Pospíšil
Odvolací komise
Mgr. Aneta Lešenská, JUDr. Ladislav Hruban, Ph.D., Mgr. Milan Popelka
Výkonný výbor
Jan Zatloukal, Luděk Svoboda, Jakub Gall, Marcel Dopita, Vlastimil Surma
4. Evidence členské základny
Zprávu o stavu členské základny přednesl Jan Zatloukal.
Vedení SK HVL Prostějov by uvítalo vyřazení dlouhodobě neaktivních členů spolku. Všem
členům bude zaslán e-mail, s informacemi jak bude možné své další členství v SK HVL
Prostějov zrušit.
5. Zpráva předsedy
Předseda SK HVL Prostějov Jan Zatloukal přednesl svou zprávu o činnosti spolku v
soutěžním období 2015/2016.
6. Systém soutěže
Aktuální stav přihlášek do soutěžního období 2016/2017 je 25 družstev.
a) Každé hrací kolo bude probíhat ve dvou hracích dnech. Jeden den budou odehrány
zápasy skupin A, B, C a další den zápasy skupin D, E, F.
Průběh hlasování:
a.) jeden hrací den
8

b.) dva hrací dny
c.) zdržel se

14
2

b) V každém kole se hraje v šesti čtyřčlenných skupinách s výjimkou skupiny A, která
bude pětičlenná.
Průběh hlasování:
a.) pětičlenná skupina A
21
b.) pětičlenná skupina F
1
c.) zdržel se
2
c) Hraje se na dva vítězné sety, v případě remízy rozhodne třetí zkrácený set (tie-break)
do 15 bodů.
Hlasování: 24 – 0 - 0
d) Jednotlivé skupiny A, B, C, D, E, F jsou výkonnostně navazující a vzájemně
prostupné, ze skupin B, C, D, E, F postupují do vyšší skupiny dvě družstva, ze skupin
A, B, C, D, E sestupují 2 družstva do nižší skupiny.
Hlasování: 24 - 0 - 0
e) O celkovém pořadí ve skupině rozhoduje:
1. celkový počet bodů, 2. celkový podíl setů, 3. celkový podíl míčů, 4. vzájemná
utkání, 5. los
f) Do skupin 1. kola jsou družstva nasazena dle výsledků minulého ročníku, nová
družstva budou zařazena na konec tabulky, tedy do skupiny F.
Hlasování: 24 – 0 - 0
g) Za umístění ve skupině obdrží každé družstvo body do celkové tabulky. Rozdělení
bodů je stanoveno takto:
SKUPINA UMÍSTĚNÍ
A
1.
A
2.
A

3.

A
4.
A
5.
SKUPINA UMÍSTĚNÍ
D
1.
D
2
D
3.
D
4.

BODY
26
24
23
B
22
21
BODY
13
11
10
9

SKUPINA UMÍSTĚNÍ
B
1.
B
2.

BODY
21
19

SKUPINA UMÍSTĚNÍ
C
1.
C
2.

3.

18

C

3.

14

B

4.

17

C

4.

SKUPINA UMÍSTĚNÍ
E
1.
E
2.
E
3.
E
4.

BODY
9
7
6
5

SKUPINA UMÍSTĚNÍ
F
1.
F
2.
F
3.
F
4.

BODY
17
15

13
BODY
5
3
2
1

S výjimkou prvního kola, ve kterém bude v každé skupině rozdělen 1 až 5 bodů, dle umístění.
h) Po odehrání sedmi kol bude sestaveno pořadí všech 25 družstev na základě součtu
všech přidělených bodů za umístění v jednotlivých skupinách, v případě rovnosti bodů
se postupuje v souladu se SŘ SK HVL.

i) 8. kolo je finálové a hraje se systémem pavouka, jeho systém bude stanoven Soutěžní
komisí SK HVL do 28. 2. 2016
j) Omezení startu hráčů(-ek) zůstává stejné jako v minulých letech, tedy:
Účast v soutěžích nejvýše:
sk. A, B, C, D
sk. E, F

muži
ženy
junioři(rky) a mladší
2. liga ČVS 2. liga ČVS bez omezení
KP
KP
bez omezení
Hlasování: 19 – 5 - 0

k) Hráč(-ka) může být na soupisku připsána vždy nejpozději v pátek v 18.00 před
zahájením daného soutěžního kola. Stejný termín platí pro ohlášení střídavého startu
hráče(-ky).
Hlasování: 18 – 2 - 4
l) Pokud se v průběhu zápasu zraní hráč(-ka) a družstvo nemá nikoho na střídání,
dohraje družstvo zbylé zápasy v pěti hráčích. Všechny body se jim započítají tak, jako
by odehráli v šesti.
Hlasování: 22 – 0 - 0
7. Střídavý start
Střídavý start ponechán stejně jako v loňských ročnících.
Hráči(-ky) mohou startovat střídavě ve více družstvech za předpokladu, že k 1.1. daného roku
nepřesáhli věk 23 let.
Hráč(ka) může v daném hracím dni startovat pouze za jedno družstvo.
Webmaster zařadí seznam hráčů dostupných pro střídavý start do systému FreeDOM.
8. Sazebník pořádkových pokut a poplatků
Sazebník schválen ve stejné podobě jako v minulém ročníku.
Hlasování: 24 – 0 - 0
9. Pořádková služba
Bylo schváleno stanovování pořádkových služeb na jednotlivé hrací dny.
Pořádková služba bude vždy jedno vybrané družstvo a to bude mít za povinnost: zajistit
přípravu hrací plochy nejpozději 15 min. před začátkem prvního utkání, uklidit hrací plochu
po skončení posledních utkání hracího dne (pokud není Komisí stanoveno jinak) a dále se
řídit manuálem „ Povinnosti pořadatelské služby“ (který bude zpracován Komisí).
Určení pořadatelské služby bude vyhlášeno vždy zároveň s rozpisem utkání na příští kolo.
Hlasování: 24 – 0 - 0

10. E-mailová komunikace
Za základní komunikační prostředek je určen, stejně jako v minulých letech, e-mail. Veškeré
e-maily budou zasílány na adresy všech hráčů. Kapitán má ovšem možnost smazat v soupisce
e-mailovou adresu u hráčů, kteří si nepřejí být informováni o dění prostřednictvím e-mailu.
Sportovní komise informovala, že se pokusí víc používat a oživit webové stránky
www.hvlprostejov.cz.

