Rozpis soutěže Hanácká volejbalová liga pro ročník 2018/19
(přílohy 1- 2 na konci dokumentu)

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
1. Řízení soutěží
Soutěž vyhlašuje Výbor SK HVL Prostějov a řídí Soutěžní komise SK HVL Prostějov (dále
jen Komise) ve složení:
1. Ing. Tereza Snášelová
2. Mgr. Jana Dosedělová
3. Lukáš Vinařský
4. Mgr. Vlastimil Surma
5. Vilém Raška
6. Ing. Jakub Krčmař
7. Jiří Grošek
8. Radim Kovalovský
Revizní a kontrolní komise.
Nezměněná
Odvolací komise:
Nezměněná
2. Hrací termíny a začátky utkání
Hracími dnem je neděle, s výjimkou finálového dne, který se uskuteční v sobotu. Ve výjimečných
případech může být hrací den jiný den v týdnu.
Změny termínů jednotlivých kol je možné provést tehdy, je-li tak učiněno s předstihem
alespoň 30 dní. V ostatních případech se mění místo konání daného kola za nezměněného
termínu. Ve výjimečných případech za souhlasu zúčastněných družstev je možné změnit
termín i v kratším předstihu.
Začátky utkání jsou stanoveny na 7:30 hod., Komise může ve výjimečných případech upravit
začátek utkání dle aktuálních potřeb využití dané tělocvičny. Každé další utkání hracího dne
začne nejpozději do 15 minut od konce předchozího utkání.
Soutěž je členěna do skupin A, B, C, D.
3. Místa utkání
A, B, C, D tělocvična RG a ZŠ města Prostějova, Studentská 2, 796 01 Prostějov
Finálové kolo se odehraje ve 2 odpovídajících halách tak, aby bylo možno celé kolo odehrát v jeden den –
finálový den (dle možností).

4. Úhrada nákladů
Družstva startují v soutěži na vlastní náklady. Jejich výše je uvedena v příloze Sazebník (4.000 Kč).
Startovné bude letos placeno elektronickou formou. Pokyny k platbě zašle SK HVL kapitánům
družstev. Startovné musí být připsáno na účet HVL(2600752045/2010) před začátkem prvního kola. SK
HVL dala všem na vědomí, že pokud tuto podmínku někdo nesplní, bude automaticky navýšeno startovné
o pořádkovou pokutu 1.000,00 Kč.
5. Účastníci
Účastníci soutěže Hanácká volejbalová liga v ročníku 18/19 jsou družstva řádně přihlášená
prostřednictvím systému FreeDOM SW a to do 4. 10.
Do prvního kola jsou družstva nasazena dle výsledků posledního, 7. kola v minulém ročníku. Nová
družstva se řadí na konec žebříčku, tedy do skupiny D.
Rozpis prvního kola bude uveřejněn nejpozději 7 dní před daným termínem.
Zařazení do soutěží viz příloha č. 1 – Zařazení družstev. (na konci dokumentu)
TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
6. Předpis
Hraje se podle platných sportovně-technických předpisů – viz SŘ SK HVL Prostějov čl. 3. Hraje se
barevným míčem GALA Pro-line. V případě domluvy kapitánů obou družstev je možno použít i jiný míč.
Výška sítě:
1. liga 243 cm
2. liga 243 cm
Povolené výjimky z rozměrů tělocvičny: RG a ZŠ města Prostějova (kratší volná zóna a nižší volný
prostor přeletu - strop).
Upozornění: Platné znění a změny směrnic a předpisů SK HVL Prostějov jsou zveřejňovány na stránkách
http://www.hvlprostejov.cz.
7. Startují
Startují hráči (-ky) s těmito omezeními:
Účast v soutěžích nejvýše:
sk. A, B
sk. C, D

muži
2. liga ČVS
KP

ženy
2. liga ČVS
KP

junioři(rky) a mladší
bez omezení
bez omezení

O účasti registrovaných hráčů(-ek) hrajících organizované soutěže pod jinými volejbalovými svazy
rozhoduje Výbor SK HVL Prostějov.

Hráč(-ka) může být připsán(-a) na soupisku, resp. přestoupit nejpozději do zahájení 7. kola. Na soupisku
může být hráč(-ka) připsán(-a) kdykoli, ale v době nastoupení do zápasu, musí být uvedena v soupisce
daného týmu, nejpozději však před kolem sedmým. Před finálovým kolem nesmí Soutěžní komise
udělovat výjimky pro připsání hráčů na soupisku.
Pakliže hráč(-ka) nemůže ze zdravotních důvodů dále pokračovat ve hře a družstvo, za které
nastoupil(-a) nemá dalšího hráče(-ku) na střídání, dohraje toto družstvo zápasy daného
hracího dne v pěti hráčích. Všechny body se jim započítají tak, jako by odehráli v šesti.
8. Střídavý start
Pro ročník 2018/19 platí střídavý start stejně jako v minulém ročníku. Ačkoliv je v tomto ročníku pouze
jeden hrací den, je možné využít střídavého startu i tak, že dopoledne nastoupí hráč/ka za jedno družstvo a
odpoledne za jiné.
Hráči(- ky) mohou startovat střídavě ve více družstvech za předpokladu, že k 1. 1. daného roku
nepřesáhli věk 23 let nebo dosáhli věku 50 let.
Ve stejnou chvíli mohou nastoupit na hřiště nejvýše dva hráči se střídavým startem ve smyslu čl. 4.
Nástup hráče na střídavý start je nutné ohlásit v daný hrací den před začátkem prvního utkání na vyvěšený
formulář pro zapsání střídavého startu. Zde je nutné uvést jméno a příjmení hráče, jeho datum narození, u
kterého týmu je zapsán na soupisce, za který tým bude v daný hrací den nastupovat. Toto potvrdí
podpisem kapitán družstva, za které bude v daný den hráč nastupovat. Pokud ve stejný den hraje i
„domácí družstvo“ daného hráče (myšleno to družstvo, u kterého je hráč veden na soupisce), pak střídavý
start podepíše i kapitán tohoto „domácího družstva“. Nakonec tento formulář podepíše zástupce Soutěžní
komise, který bude mít v daný hrací den službu. Dále je nutno, aby kapitán týmu doplnil hráče na střídavý
start do každé soupisky v zápisu o utkání, do kterého hráč nastoupí.

9. Podmínky účasti, povinnosti oddílů a družstev
Jsou uvedeny v SŘ SK HVL Prostějov článkem 9.
Doplnění a upřesnění SŘ SK HVL Prostějov:
a) družstva musí:
 vyhotovit soupisku družstva v systému FreeDOM SW nejpozději před zahájením svého prvního
utkání daného kola, a to způsobem stanoveným Komisí,
 nastoupit k utkání ve smyslu, který upravuje Soutěžní řád SK HVL Prostějov, zejména pak v
počtu 6 hráčů, z toho 2 ženy. V případě, že nastoupí v nižším počtu, který neklesne pod 4 hráče
na hřišti, není takový start družstva předmětem trestání hracími důsledky, kontumací se všemi
důsledky a pořádkovou pokutou v plné výši, ale pouze pasivním skórem 0:2 (0:25,0:25), příp. 0:3
(0:25,0:25,0:25). O jednotlivých případech rozhoduje Komise,
 zaplatit startovné pro daný ročník nejpozději před 1. kolem ligy,
 dodržovat a plnit usnesení Komise, příp. Výboru SK HVL Prostějov,
 dbát pokynů uvedených v úředních zprávách vydaných Komisí,

 plnit v daném kole povinnosti pořadatelské služby, jsou-li nominována,
 vyslat zástupce družstva na aktiv vedoucích družstev,
 dbát pokynů pořadatelské služby a Komise.
b) Komise je povinna za pomocí pořadatelské služby:
 zajistit tělocvičnu pro konání jednotlivých kol,
 zajistit zdroj pitné vody,
 zajistit možnost použití lékárničky,
 zajistit odpovídající hygienické podmínky pro všechna družstva.

10. Systém soutěže
a) V každém kole se hraje ve čtyřech pětičlenných skupinách dle předem daného rozpisu.
b) Každé kolo je rozděleno na dva hrací bloky – dopoledne a odpoledne. Jeden den odehrají svá utkání
skupiny A, B dopoledne a C, D odpoledne. V dalším kole bude toto pořadí naopak – dopoledne C, D a
odpoledne A, B.
c) Hraje se na dva hrané sety. Každý set musí skončit rozdílem 2 bodů pro vítězné družstvo. V
ojedinělých případech může Komise zkrátit sety některých utkání. O tomto informuje přítomná družstva.
d) Každý vyhraný set je ohodnocen 1 bodem do tabulky skupiny. Kontumace je ohodnocena jedním
minusovým bodem, zaviní-li kontumaci obě družstva, odečte se oběma družstvům jeden bod.
e) Jednotlivé skupiny A, B, C, D jsou výkonnostně navazující a vzájemně prostupné, a to v počtu 2
družstev postupujících (vyjma skupiny A) a 2 družstev sestupujících (vyjma skupiny D).
f) O celkovém pořadí ve skupině i v tabulce rozhoduje:
a. celkový počet bodů,
b. celkový podíl setů,
c. celkový podíl míčů,
d. vzájemná utkání,
e. los,
g) O celkovém pořadí ve skupině se rozhoduje v souladu se SŘ SK HVL Prostějov.
h) Do skupin 1. kola jsou družstva nasazena dle výsledků posledního 7. kola v minulém ročníku, nová
družstva se řadí na konec žebříčku, tedy do skupiny D.
i) Komise určuje pro každé kolo pořad utkání.
j) 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

body
21
19
18
17
16

skupina umístění
B
1.
B
2.
B
3
B
4
B
5

body
16
14
13
12
11

skupina umístění
C
1.
C
2.
C
3
C
4
C
5

body
11
9
8
7
6

skupina umístění
D
1.
D
2.
D
3
D
4
D
5

body
6
4
3
2
1

S výjimkou prvního kola, ve kterém bude v každé skupině rozdělen 1 až 5 bodů, dle umístění.
k) Po odehrání sedmi kol bude sestaveno pořadí všech 20 družstev na základě součtu všech přidělených
bodů za umístění v jednotlivých skupinách, v případě rovnosti bodů se postupuje v souladu se SŘ SK
HVL Prostějov.
l) 8. kolo je finálové, jeho systém určí Výbor SK HVL Prostějov v průběhu soutěžního období, avšak
nejpozději měsíc před finálovým dnem.
Rozpis zápasů na jednotlivých kurtech tvoří přílohu č. 2 tohoto dokumentu.
11. Termíny pro rok 2018 / 19
Termíny HVL 2018/2019
kolo

termín

AB

CD

1. kolo

7. 10. ne

8:00 - 13:45

13:00 - 19:00

2. kolo

11. 11. ne

13:00 - 19:00

8:00 - 13:45

3. kolo

2. 12. ne

8:00 - 13:45

13:00 - 19:00

4. kolo

13. 1. ne

13:00 - 19:00

8:00 - 13:45

5. kolo

10. 2. ne

8:00 - 13:45

13:00 - 19:00

6. kolo

10. 3. ne

13:00 - 19:00

8:00 - 13:45

7. kolo

14. 4. ne

8:00 - 13:45

13:00 - 19:00

Finále

18. 5. so

celý den

12. Rozhodčí
Komise pověřuje družstvo na základě rozlosování, které na jednotlivá utkání deleguje své rozhodčí a
zapisovatele. Utkání řídí jeden rozhodčí a tomu je nápomocen jeden zapisovatel („asistent rozhodčího“).

Při nedostavení se rozhodčího nebo zapisovatele se postupuje podle čl. 15 SŘ SK HVL Prostějov.
Komise může ve zvláštních případech delegovat rozhodčího na jednotlivá utkání dle svého výběru. O
tomto kroku jsou předem informována obě hrající družstva, stejně jako to, které mělo delegovat
rozhodčího původně.
13. Námitky a odvolání.
Jejich podání se řídí podle SŘ SK HVL Prostějov čl. 20, 21, 22 a 23.
14. Zápisy o utkání
Pořizují se na předepsaném formuláři. Rozhodčí si zápis vyzvedne u zástupce Komise a jemu
jej po skončení utkání také odevzdá.
15. Tituly a ceny
Všechna družstva obdrží diplom za účast a věcnou cenu. Vítězové jednotlivých
výkonnostních pavouků obdrží další věcnou cenu.
16. Internet
Veškeré informace o SK HVL Prostějov a HVL najdete na internetových stránkách www.hvlprostejov.cz.
Na facebooku existuje skupina SK Hanácká volejbalová liga Prostějov. Soutěžní komise doporučila
kapitánům, ať o tomto informují hráče a ať se jich co nejvíce do této skupiny přidá. Na této stránce může
probíhat širší komunikace ohledně dění v HVL
17. Emailová 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.

Tento rozpis byl schválen Výborem SK HVL dne 18. září 2018.
Bc. Jan Zatloukal, v. r. předseda SK HVL Prostějov

Příloha 1.
Zařazení družstev do 1. kola soutěže HVL 18/19

Pozice

Název družstva

A1

Glauber

A2

Sexmeralda Prostějov A

A3

TJ Haná Metal Prostějov

A4

Glauber R

A5

Našrot

B1

SKK2

B2

Rumpeprda

B3

Vyškov

B4

VK Vrbátky

B5

Sexmeralda Prostějov B

C1

Premiéra

C2

Reálka

C3

Fénix

C4

Galaxie

C5

Haluzáři

D1

Kaktusáři

D2

Sokol I Prostějov

D3

Tučňáci

D4

Raubíři

D5

Renegards

Skupina

A

B

C

D

Příloha 2.

8:00
9:00
9:45
10:30
11:15
12:00
13:00
13:45
14:30
15:15
16:00
16:45
17:30
18:15

Rozpis zápasů na jednotlivých kurtech 18/19
Kurt 1
Kurt 2
Kurt 3
A1
A2
B1
A3
B3
B2
A4
A5
B4
A6
B6
B5
A7
A8
B7
A9
B9
B8
A10
C1
B10
D1
D2
C2
D3
C4
C3
D4
D5
C5
D6
C7
C6
D7
D8
C8
D9
C10
C9
D10

