OKRESNÍ VOLEJBALOVÝ SVAZ VE FRÝDKU - MÍSTKU

INFORMACE OVS F-M
K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM
2018/2019
Vážení předsedové volejbalových oddílů, odpovědní
pracovníci družstev a ostatní zájemci o působení
v okresních soutěžích Frýdku – Místku, věnujte prosím
pozornost následujícím informacím a poté úplnému
vyplnění přihlášek, včetně dodržení stavených termínů.
Přihlaste se do VISu, v případě problémů kontaktujte mailem adresy:
chrobak13@seznam.cz

vavrinec.pecinka@anaj.cz

1. Popis jednotlivých soutěží vypsaných OVS F-M pro sezonu 2018/19:
Okresní přebor mužů ( FM- M)
- mistrovská soutěž s max. 12 družstvy ve skupině
- vítězné družstvo se stává “ přeborníkem okresu“ a má právo přímého postupu do krajského přeboru

Okresní pohár žen (FM-Z) - systém bude upraven podle počtu přihlášených týmů s maximální snahou vyjít
vstříc jejich přáním a požadavkům

Okresní soutěže mládeže
Žákovské kategorie se hrají jako soutěže smíšených družstev složené z chlapců i děvčat v libovolném poměru
(u žáků 6 – 0 až 0 – 6, u trojek 3 – 0 až 0 – 3, u čtverek 4 – 0 až 0 - 4).

Starší žactvo (nar. 1. 1. 2004 a mladší – chlapci; 1.7.2003 a mladší - dívky)
- šestkový volejbal
- soutěž bude aktivována pouze v případě účasti min. 3 družstev
- celkem bude odehráno 6 - 7 turnajů
- prosím uveďte do poznámky přihlášky, jakou krajskou soutěž budete se svým kádrem hrát, abychom mohli
stanovit optimální hrací den bez kolizí s krajskými přebory mládeže
- Čtverky starší žáci
- celoroční turnaj čtveřic v tělocvičnách
- celkem bude odehráno 7 turnajů v pevných termínech (od 10/18 do 04 /2019) + závěrečný venkovní turnaj
o víkendu v květnu 2018 (ten se uskuteční pouze v případě zájmu družstev, letos pořádán nebyl)
- turnaje 1x měsíčně, pořadatelství rotuje, hraje se v týdnu (ÚT – ČT, dle nabídky pořadatelů)
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- Mladší

žactvo (nar. 1. 1. 2006 a mladší –chlapci; 1.7.2005 a mladší - dívky)

- trojky mladší žáci
- celoroční turnaj trojic v tělocvičnách
- celkem bude odehráno 6 turnajů v pevných termínech (od 10/18 do 03 /2019 – mimo turnaje SŽ)
- turnaje 1x měsíčně, pořadatelství rotuje, hraje se v týdnu
- Letní pohár Ing. Lumíra Hajduška
- turnaj trojic pokud možno na venkovních hřištích 6x12m
- celkem bude odehráno min. 6 turnajů v pevných termínech (od 04 do 06 /2019)
- pořadatelství rotuje, hraje se systémem postupů a sestupů ze skupin
- nasazení do skupin bude provedeno na základě pořadí v celoroční soutěži Trojkového volejbalu
Také v sezóně 2018/19 budeme pokračovat v podpoře „MOTIVAČNÍ PROGRAM PRO TRENÉRY MLÁDEŽE“.
a „ZELENÁ LOUKA“ pro začínající nebo nově vzniklé oddíly mládeže

2. Soutěžní poplatky
a) Licenční poplatek družstva (dále jen LPD) do okresních přeborů OVS F-M
soutěž
Okresní přebor mužů
Okresní pohár žen

vklad do soutěže (LPD)
500,1000,- (neplatí se LP hráčů)

U oddílu v okresním přeboru je povinností mít :
- družstvo mládeže za každé družstvo v soutěžích ČVS
- registrovaného a aktivního rozhodčího v soutěžích OVS F-M
V případě nesplnění povinností družstvo uhradí přirážku k LPD :
- ve výši 1.000,- Kč za nesplnění podmínky mládeže
- ve výši 300,- Kč za nesplnění podmínky rozhodčího
Úhradu LPD a přirážek je nutné provést ve VISu úhradou na účet OVS F-M – číslo účtu 8002.
b) Vklad do soutěží mládeže se neplatí
c) Licenční příspěvek jednotlivce
S počátkem soutěžního období 2018/19 bude s největší pravděpodobností platit nová směrnice o úhradě licenčních
poplatků (LP).

3. Přihlášky do soutěží
Přihlášky do přeboru mužů se vyplňuji přímo v podatelně na stránkách
https://vis.cvf.cz/podatelna/?action=new
Zde vytvoříte žádost - přihláška do okresní soutěže OVS a pokračujete ve vyplňování dle nabídky (příloha č. 1).

Příklad:
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1. Soutěž: okresní přebor mužů: FM-M, okresní pohár žen: FM-Z
2. IČ oddílu: SK Metylovice, zadám vyhledat a systém Vám nabídne IČ automaticky
V případě že oddíl /družstvo není nalezeno, kontaktujte prosím Brouka – Chrobak13@seznam.cz, 743 412 953
3. Registrační číslo organizačního pracovníka
4. Venkovní hřiště: vyplní se adresa hřiště, (náhradní hala)
5. Spojení: uvedete spojení veřejnými dopravními prostředky

Upozorňujeme oddíly/kluby/zájemce, že evidence jejich družstva do soutěží OVS F-M bude přijata pouze při
řádném přihlášení a zaplacení soutěžních poplatků!!!
Řádný termín přihlášek do přeboru mužů, včetně zaplacení soutěžních poplatků je z technických důvodu
připravenosti VISu přijímat naše transakce v rozmezí:

????????
PRO POHÁROVOU SOUTĚŽ ŽEN PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ OTEVŘEN DO

14. 9. 2018

PÁTKU

Termín pro přihlášení družstev mládeže zatím není stanoven, velmi pravděpodobně to bude také do poloviny září.

4. Termínový kalendář – předběžný pro soutěžní ročník 2017/18
OP M

7. 9. – 16. 11. 2018, 5. 4. – 14. 6. 2019
(dle počtu přihlášených týmů)

Muži - Úterý, Pátek

Pohárové soutěže

Říjen 2018 – duben 2019

Dle dohody týmů

Šestky ZCI, ZKY:

Soboty nebo neděle - od 10/18 do 5/19
mimo termíny utkání KP mládeže SŽ a MŽ

Ostatní soutěže mládeže:

od 10/18 – 06/19

- hrací dny v rámci tréninkových hodin (ÚT – ČT)

STK si vyhrazuje právo posunutí termínů na základě počtu přihlášených týmů a sportovního kalendáře MS KVS a OVS.

V okresním přeboru mužů mohou výjimečně startovat také max. dvě ženy v utkání – týmy,
které této možnosti budou chtít využít musí hrát na soupisky v písemné podobě, do
kterých budou ženy dopsány. I pro tyto hráčky platí povinnost mít uhrazen LP jednotlivce.
5. Termíny úkonů pro mistrovskou sezónu mužů 2018/19
Rozeslání přihlášek – informace pro sezónu 2017 /2018
Přihlášky do mistrovské soutěže mužů + vklady
Zasedání výboru a STK k rozpisu ročníku 2017/2018
Vydání rozpisů v elektronické podobě
Přesunutí jednotlivých zápasů bez poplatků
Vydání konečné verze rozpisu mužů

6. Přílohy:

do 20. 06. 2018
do 20. 07. 2018
25. 07. 2018
10. 08. 2018
do 30. 08. 2018
do 30. 08. 2018
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- návod na přihlášení do VISu (bude zasláno po vytvoření prostředí ve VISu)
- přihláška - osoby a družstva (bude zasláno po vytvoření prostředí ve VISu)
Rozdělovník: odpovědní pracovníci družstev, předsedové oddílů OVS FM, členové výboru OVS FM

