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 Pokyny pro účastníky 
 

A - Všeobecná ustanovení 

Datum konání:     1.  -  2. září 2012 

Místo konání:       Sportovní areál TJ  Sokol Dřevěnice 
 
 

Pořadatel: 
ČASPV - Komise rekreačních sportů ve spolupráci s TJ Sokol Dřevěnice 
 
 

Organizační výbor turnaje: 
Petr Kolář                              

Václav Nidrle                         

Oldřich Lukavec    

ředitel turnaje             

předseda organizačního výboru 

vrchní rozhodčí 

Luboš Kraus 

Zdena Horčičková 

Karel Janda 

Josef Štěrba                           

předseda TJ Dřevěnice 

člen organizačního výboru 

člen organizačního výboru 

člen organizačního výboru 

Luboš Vrbický                       

František Polák                    

člen organizačního výboru 

hospodář TJ Dřevěnice 
 

Prezence: 
31. srpna 2012 od 17 hod. do 20 hod. a sobotu 1. září 2012 od 7,30 hod v klubovně TJ Dřevěnice. 

Vedoucí krajské výpravy předloží se soupiskou družstva potvrzenou odborem SPV, RCSPV a 

KASPV platné registrační průkazy ČASPV a občanské průkazy. 
 

Účast: 
 Krajskou výpravu tvoří desetičlenná družstva mužů, žen a mixů + vedoucí krajské výpravy.  
 

Doprava: 
Doprava individuální.  
 

Stravování a ubytování: 
Zajišťuje pořadatel na základě včas zaslaných přihlášek s dokladem o úhradě. Stravování začíná v 

pátek 31. srpna večeří a končí v neděli 2. září 2012 obědem.  Stravování a ubytování pořadatelé 

zajistí jen družstvům přihlášených v termínu včetně úhrady všech nákladů. Přihlášeným družstvům 

po  termínu nebude ubytování a stravování zajištěno. 
 

 

Ekonomické zajištění: 
Pořadatel hradí: pronájmy sportovišť, sociálního zařízení, rozhodčí, propagaci, ceny, organizační 

zajištění. 
 

 

Účastnický poplatek: 
 Hradí ve výši 1500,- Kč za družstvo vysílající složka případně hráči sami. KASPV zašlou 

účastnický poplatek (startovné) za všechna družstva společně s úhradou stravy a ubytování. 

 



 3 

Pojištění: 
Pojistnou smlouvou ČASPV - Pojišťovna  GENERALI, a.s. jsou pojištěni pouze členové ČASPV. 

 

 

B - Technická ustanovení 

 

Startují: 
Družstva (maximálně desetičlenná) mužů, žen a smíšená družstva. V případě neúplného počtu 

účastníků si pořadatel vyhrazuje právo volná místa ve skupinách doplnit. Ročník narození 1996 a 

starší. 
 

Herní systém: 
 Bude upřesněn na základě přihlášených družstev. 
 

Pravidla: 
Hraje se podle platných mezinárodních pravidel volejbalu. V kategorii smíšených družstev není 

přípustné ,,Libero". V kategorii mužů a žen musí mít ,,Libero" výrazně odlišný dres a po celou 

dobu utkání nesmí hrát na jiném postu. 

V kategorii ,,mixů“ je složení družstva po celou dobu utkání 4 muži + 2 ženy.  
 

Losování: 
Provede pořadatel na základě přihlášek. Jednotlivá družstva obdrží ,,Pokyny pro účastníky“    

s vylosováním a dalšími informacemi při prezenci 31. srpna 2012.  
 

Protesty:    
Lze podávat jen prostřednictvím krajského vedoucího výpravy písemně do deseti minut po 

skončení utkání s vkladem 500 Kč vrchnímu rozhodčímu. V případě neoprávněného protestu vklad 

propadá ve prospěch pořadatele. 
 

Přihlášky: 
KASPV zašlou přiloženou přihlášku do  25. června 2012 na adresu vedoucího komise 

Rekreačních  sportů ČASPV – P. Kolář kol.pe@volny.cz (v kopii: hanacek@caspv.cz)  

Součásti přihlášky je objednávka na ubytování a stravování.  

S přihláškou je třeba zaslat doklad o úhradě startovného, ubytování a stravování. 
 

 

Variabilní symbol: 100 607 12  
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C - Časový program 

 

Pátek   31. srpna 2012 
 

17,00 - 20,00            prezence účastníků (družstev) - klubovna TJ Dřevěnice 

 

Sobota 1. září 2012  
 
  7,00                        snídaně 

  7,00 – 8,00             prezence účastníků (družstev) – klubovna TJ Dřevěnice 

  8,15                        nástup všech družstev - slavnostní zahájení turnaje 

  8,30 - 18,30            utkání dle rozlosování 

17,00 - 19,00            večeře 

20,00 - 24,00            společenský večer s tancem 

 
Oběd bude podáván od 11,00 do 14,00 hod.  

Družstva k obědu využijí přestávku dle rozlosování. 

 

Neděle 2. září 2012  
 

  7,00                        snídaně 

  8,00 - 13,00            pokračování utkání dle rozlosování 

13,20                        slavnostní vyhlášení výsledků turnaje a závěr 

14,00                        oběd  

 

 

Časy jsou orientační - upřesnění času, včetně rozlosování bude zasláno přihlášeným družstvům po 

uzávěrce přihlášek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Petr Kolář                                                                     Vašek  Nidrle 
       ředitel turnaje                                                                                           předseda organizačního výboru 
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Česká asociace sport pro všechny 

Komise rekreačních sportů 
 

Přihláška 
na republikové finále ČASPV ve volejbale 2012 

 

Krajská asociace SPV:                               přihlašuje družstva:   
 

Název družstva 
Vedoucí družstva 

Jméno telefon e-mail 

muži     

ženy     

mixy     
 

Objednávka ubytování + startovné 

DRUŽSTVA 
ubytování 165,- Kč 

celkem Kč  Startovné Pá/So 

 31/8.12 

So/Ne 1/9.12 

muži *     

ženy *     

mixy *     

řidič *     

* uveďte počty ubytovaných účastníků 
 

Objednávka stravy 
 

datum jídlo - cena 
uveďte počet jídel 

celkem Kč 
muži ženy mixy řidič 

pátek 31.08. večeře            70,-Kč      

sobota 01.09. 

snídaně (v ceně ubyt.)       

oběd              80,- Kč      

večeře            70,-Kč      

neděle 02.09. 

*snídaně           50,- Kč      

oběd              80,- Kč      

balíček          60,- Kč      

Celkem     

*v rubrice snídaně uveďte jen počet, cena je zahrnuta v ubytování 

Souhrn poplatků za KASPV 
Celkovou částku zašlete do  25. 6. 2012 na účet  ČASPV. 

Č. účtu : 53437011/0100 - variabilní symbol - 100 607 12   

Kopii  dokladu o úhradě přiložte k přihlášce, kterou 

zašlete do 25. 6. 2012  na adresu: kol.pe@volny.cz  

Upozornění: Uveďte přesný název družstva, který bude 

vytištěn na diplomu. 
Upozornění pro krajské sekretáře a řidiče krajských výprav - ubytování řidičů bude řešeno podle možností 

organizátora, vzhledem k úsporám nebude možné ubytovat každého řidiče zvlášť. 

 

 

 

Za KASPV dne:                                                      Razítko - podpis: 

startovné  

ubytování  

strava  

celkem  

 

 

 MUŽI / ŽENY / MIX 

mailto:kol.pe@volny.cz

