
Okresní volejbalový klub Jeseník, Husova 191/2, 790 01 Jeseník 

Soutěžní řád 

I. ročník Veterán cupu 2009/2010 

1. Všeobecná ustanovení 

1.1 Řízení soutěže: 

- soutěž vyhlašuje a pořádá OVK Jeseník, veškerou korespondenci zasílejte na adresu OVK 

Jeseník nebo na email  horkydaniel@seznam.cz, jindriskafaktorova@seznam.cz 

1.2 Hrací termíny a začátky utkání: 

       - začátek prvního utkáni v turnaji je 8,30 hod. a to nastoupením družstva na začátek utkání.   

       - přestávka mezi jednotlivými zápasy je 10 minut a poté rozhodčí zahájí utkání 

      - družstvo, které se nedostaví na začátek utkání do 5 minut od zahájení utkání rozhodčím,    

        prohrává kontumačně.                               

1.3 Místo konání: 

- tělocvična Hotelu M  

1.4 Úhrada nákladů: 

- družstva startují v soutěži na vlastní náklady 

- členové OVK Jeseník, kteří mají zaplacen členský příspěvek za rok 2009, startovné neplatí 

- startovné za družstvo je 360 Kč na jeden turnaj. Bude hrazeno před prvním utkáním daného  

  turnaje. 

2. Technická ustanovení 

2.1 Předpis: 

- hraje se podle platných mezinárodních pravidel volejbalu (vyjma nových úprav týkajících se 

doteků sítě).  

2.2 Herní systém: 

1. Bude se hrát klasický herní systém 4+2, což znamená, že v každém okamžiku musí 
být na hřišti minimálně 2 ženy, které nejsou nijak omezeny věkem. 

2. Muži musí v roce 2010 dosáhnout věku minimálně 40let. 

2.3 Výjimka:  - na soupisce smí být libovolný počet hráčů ve věku 35let a starší, ale do zápasu 
(nebo jen do jediného setu) může nastoupit vždy pouze jeden „mladší“ hráč. 
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Soupisky jednotlivých družstev budou odevzdány nejpozději v den konání prvního turnaje. U 
každého hráče zapsaného na soupisce bude uvedeno jeho jméno, příjmení a datum narození. 

Soupisky lze během sezóny doplňovat, ale pouze těmi hráči, kteří již nejsou zapsáni u jiných 
veteránských týmů. 

Hostování mezi přihlášenými družstvy není povoleno.  

Počet hráčů na soupisce není omezen. 

 

2.4 Systém soutěže: 

- hraje se turnajovým způsobem ve skupině každý s každým, ve skupině čtyř družstev na dva 

vítězné sety (třetí tiebreak), ve skupině tří družstev na tři hrané sety (do 25 bodů), každý 

vyhraný set je hodnocen jedním bodem. Kontumace je -1 bod. 

- Po třech odehraných turnajích se změní skupiny podle výsledků. Z každé skupiny postoupí 

první družstvo do skupiny A (o 1. – 3. místo) a družstva umístěná ve své skupině na druhých 

místech si o postup do skupiny A zahrají baráž (jedno utkání na dva vítězné sety). Skupinu B 

(o 4. – 7. místo) utvoří zbylá družstva umístěná na čtvrtém a třetím místě ve skupinách a 

taktéž družstvo, které prohraje zápas v baráži. 

2.5 Hodnocení výsledků: 

-  vítězem v soutěži se stává družstvo, které získalo nejvyšší počet bodů. Při rovnosti bodů, 

rozhoduje o umístění na kterémkoliv místě vyšší poměr míčů. Mají-li i potom dvě nebo více 

družstev stejné umístění, rozhoduje vyšší poměr setů. Mají-li i potom dvě nebo více družstev 

stejné umístění, rozhoduje: 

- výsledek vzájemných utkání v celé soutěži 

- lepší poměr míčů v celé soutěži 

- lepší poměr setů 

- není-li ani potom rozhodnuto, určí se pořadí losem. 

2.6 Zápisy o utkání: 

- pořizují se do tiskopisů ležatého formátu (zápis o utkání) a po skončení turnaje se odevzdávají 

řídícímu soutěže. 

2.7 Ceny 

- první tři družstva budou oceněna věcným darem. V případě ekonomických možností může 

OVK Jeseník rozhodnout o věcném ocenění i níže umístěných družstev. 

 

 



2.8 Rozpis jednotlivých turnajů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Rozdělení do skupin: 

skupina A:        skupina B: 

1. Mikulovice       1. Pohoda 

2. Hopíci       2. Zlaté Hory 

3. Kůrovci       3. Staré Město 

4. Bejvávalo 

Skupina začínající ráno se dostaví v 8:00 hod..  

Skupina začínající odpoledne se dostaví ve 12:00 hod.. 

 

!!!  Občerstvení bude zajištěno v Basket baru od 10:00 hod. !!! 

 

 

V Jeseníku dne 15.10.2009                                                    Horký Daniel 

             (předseda OVK Jeseník) 

VETERÁNI 

DATUM TĚLOCVIČNA ráno / odpoledne 

31.10.2009 Hala hotelu M A/B 

21.11.2009 Hala hotelu M B/A 

19.12.2009 Hala hotelu M A/B 

16.1.2010 Hala hotelu M změna skupin 

20.2.2010 Hala hotelu M  

20.3.2010 Hala hotelu M  

24.4.2010 Hala hotelu M  


