Dodatek č. 1

k Rozpisu Krajských volejbalových soutěží dospělých a mládeže po soutěžní období 2020/2021
1)
Bod 1 Rozpisu – Řízení soutěží
Registrace a matrika Praha

Vladimír Bednář
ČVS Praha
Bělohorská 19
160 00 Praha

TZ:245 006 214
M: 770 187 001

2)
Bod 5 Rozpisu – Úhrada nákladů
Písm. e)

trvá-li pracovní cesta 5 – 12 hod.
Trvá-li pracovní cesta 12 – 18 hod.
trvá-li pracovní cesta déle než 18 hod.

87,- Kč
131,- Kč
204,- Kč

3)
Bod 6 Rozpisu – Předpis

Písm. b)
doplňuje se v návaznosti na bod 16 Rozpisu – Tituly a ceny, druhý odstavec,
následující odstavce:
Způsob hodnocení výsledků soutěží ve volejbale KP Vysočina, p.s.-ročník 2020/2021 v případě
jejich předčasného ukončení z důvodu dopadů COVID 19, karanténních opatření nebo jiným
zásahem tzv. „vyšší moci“.

a) Pokud dojde k předčasnému ukončení soutěží ve volejbale v jednotlivých kategoriích a bude
odehráno celkem méně jak 50 % všech utkání daných rozlosováním soutěží, skončí soutěže
bez určení pořadí družstev a vyhlášení výsledků.
Pro případnou účast družstev v kvalifikacích o postup do vyšších soutěží, připadne možnost
účastnit se kvalifikace družstvu umístěnému ke dni předčasného skončení soutěží na prvním
místě tabulky bez ohledu na počet odehraných utkání.
b) Pokud dojde k předčasnému ukončení soutěží ve volejbale v jednotlivých kategoriích a bude
odehráno celkem více jak 50 % všech utkání daných rozlosováním soutěží, bude pořadí
družstev v konečné tabulce ke dni předčasného skončení soutěží určeno na základě

koeficientu vypočítaného jako podíl dosažených bodů a počtu odehraných utkání, bez ohledu
na to, že mají družstva odehrána rozdílný počet utkání.
c) V přídě určení karanténních opatření příslušnou KHS a domácí družstvo nebude moci
z tohoto důvodu odehrát utkání na domácím hřišti, je povinno toto družstvo zajistit odehrání
utkání v jiném regionu, kde daná karanténní opatření nejsou příslušnou KHS stanovena.
4)
Příloha č. 1 Rozpisu – Adresář družstev

Mění se adresa organizačního pracovníka: Jaroslava Holoubková, Vilémovice 31, PSČ 584 01

Petr Juda, v.r
předseda KVS Vysočina, p.s.

Jaromír Mutl, v.r.
předseda STK KVS Vysočina, p.s.

Zdeněk Meitner, v.r.
sekretář KVS Vysočina, p.s.

