
ODERSKÁ VOLEJBALOVÁ LIGA – ROČNÍK 2019/2020 

 

 

ÚVOD: 

Hlavní pořadatel: TJ Odry.  

Místo: tělocvična ZŠ Odry, Pohořská 

Termíny zápasů: dle tabulky v přiloženém   ROZPISU UTKÁNÍ A SLUŽEB 

Zahájení: 1.11.2019 
  

 

  

KONTAKT NA ORGANIZÁTORY: 

 Jan Pavelek ( +420 702 027 890, jan.pavelek@gnj.cz ) – přeložení zápasů, nahlášení soupisek, inkaso 

startovného, hlášení výsledků .                                                                                                             

Jiří Zapletal   ( +420 731 865 526, jiri.zapletal@gnj.cz ) - organizační a technické zajištění v průběhu 

turnaje, hlášení výsledků zápasů. 

PŘIHLÁŠENÁ DRUŽSTVA: 

 Gentlemani - Josef Heryán, tel: 608 222 319, heryan.josef@gmail.com  

 Fénix - Monika Pecníková, tel: 775 474 261, pecnikova.monika@seznam.cz 

 Mankovice – Luděk Strnadel, tel: 732 304 987, ludanek007@centrum.cz 

 Pižoni – Alena Bártková, tel: 739 660 357, aja.novackova@seznam.cz  

 Zahrádkáři – Gabriela Bartošová, tel: 724 883 902, bartosova.gabka@seznam.cz 

 Popocatépetl – Jan Pavelek, tel: 702 027 890, jan.pavelek@gnj.cz  

 Benjamin – Radek Hanák, tel: 731 865 526, jiri.zapletal@gnj.cz 

 Kamarádi – Milan Dohnal, tel: 733 385 738, planovani@dvpe.cz  

 Nepředvídatelní – Bronislav David, tel: 732 756 979, bronicek.1010@gmail.com  

 Sokol Hodslavice – Karel Urban, tel: 739 880 791, kurban@seznam.cz  

PRAVIDLA SOUTĚŽE: 

- soutěž je určena pro 6 - ti členná smíšená družstva možné kombinace: 2Ž + 4M, 3Ž + 3M, 4Ž + 2M 

(nesplňuje-li družstvo tuto podmínku, zápas proběhne pouze za souhlasu soupeře). 

- hraje se na dva vítězné sety do 25, případný třetí do 15, ale vždy o dva body. 

- hraje se podle platných pravidel šestkového volejbalu. 

- za vyhrané utkání / 2:0 / 3 body, za výhru / 2:1 / 2 body, za prohru / 1:2 / 1 bod, za prohru /0:2/ 0 bod      

a kontumaci -1 bod. 

- zápasy rozhodují hráči z třetího, nehrajícího družstva, případně, po domluvě obou týmů pověřený 

rozhodčí. Tým, který hraje daný den až druhý zápas má povinnost mít na místě svého rozhodčího v 18:30 

tak, aby již řídil rozcvičení obou týmů a následný začátek prvního utkání zahájil v 18:45!!! 

- všichni hráči a hráčky startují na vlastní nebezpečí. 

 

ROZHODOVACÍ PRAVIDLA PRO STANOVENÍ POŘADÍ V TURNAJI: 

1. počet bodů 

2. podíl setů 

3. podíl míčů 

4. vzájemné utkání 

5. los 

 

SYSTÉM TURNAJE: 
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Turnaj proběhne systémem jedno kolo každý s každým a s finálovým turnajem. Po ukončení turnaje se 

určí pořadí dle výše zmíněného rozhodovacího pravidla.  Stanoví se termín pro finálového turnaj podle 

výsledku v základním kole. Opět budou hrát dvě skupiny – I. Skupina 1-5 místo, II. Skupina 6-10 místo.  

Předpokládaný termín pro finálový turnaj bude  konec března 2020 nebo začátek dubna 2020.  

U finálového turnaje se bude započítávat v jednotlivých skupinách počet bodů za pořadí v dané skupině 

(1.pořadí – 5 bodu, 2. Pořadí 4 body ….5. pořadí 1 bod) 

 

 

SLUŽBY:  

Družstvo, které dle rozpisu má službu, má povinnost zajistit vstup do tělocvičny, připravit hřiště, uklidit 

hřiště, uzamknout tělocvičnu, odevzdat klíče na ubytovnu a nahlásit výsledky na e-mail: 

karasovasar@seznam.cz  do pondělí následujícího týdne. 

 

 

STARTOVNÉ: 

Pro zajištění soutěže (pronájem tělocvičny + ceny) je stanoveno startovné ve výši 1.300,-Kč za každý 

tým. Tuto částku odevzdají kapitáni týmů v den prvního hraného zápasu svého družstva Janu 

Pavelkovi tel. 702 027 890, případně Jiřímu Zapletalovi, tel. 731 865 526. V tomto termínu odevzdají 

rovněž konečné soupisky hráčů. 

 

 

SOUPISKY TÝMŮ: 

Každé družstvo zašle soupisku hráčů na e-mail: jan.pavelek@gnj.cz  nebo nejpozději v den prvního 

hraného zápasu v tělocvičně.  Soupiska může obsahovat max. 15 jmen. Uvede v ní jméno kapitána a jeho 

kontakt (telefon, e-mail).  

Dopsání soupisky není možné. 

Pokud za družstvo nastoupí někdo jiný, nebo hráč jiného týmu soutěže, bude zápas kontumován. 

 

PŘELOŽENÍ ZÁPASŮ: 

Při hromadném virovém onemocnění či jiné výjimečné události, lze po dohodě se soupeři a na 

základě jejich vzájemného souhlasu a souhlasu vedoucího soutěže zápasy přeložit. 

Termín přeloženého utkání je nutno situovat jako čtvrté utkání, kterýkoli hrací den (pátek) .  

Každé přeložení zápasu je nutno nahlásit minimálně 5 dnů předem písemně organizátorovi. Tým, který 

žádá o přeložení utkání musí následně přijmout návrh náhradního termínu od mužstva, které přeložení 

utkání nezavinilo. V opačném případě bude zápas ukončen kontumací ve prospěch týmu, který 

nepožadoval přeložení utkání (2:0 na sety, 50:0 skóre, 3 body vítěz, -1 bod poražený). 

PODMÍNKY STARTU HRÁČŮ: 

Na soupisce týmu mohou být (a tedy hrát): 

- muži neregistrovaní při ČVS 

- muži registrovaní při ČVS bez omezení věku, hrající maximálně soutěž KP 1. třídy. (s výjimkou 

juniorů) 

- muž, který se v aktuální sezóně objeví na soupisce týmu hrající soutěž vyšší, než je KP 1. třídy 

nemůže v OVL nastoupit (bez ohledu na počet odehraných utkání apod.) 

- na soupisce může být více hráčů hrající KP 1. třídy, ale na hřišti smí být v jednu chvíli maximálně 

dva. 

- ženy bez omezení věku a registrace 

 

 

DOPORUČENÉ ODKAZY 

Informace k OVL 2019/2020   http://tjodry.cz 

 


