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I. VŠEOBECNÉ

USTANOVENIA

1. Riadenie súťaží
Riadením súťaže poveril usporiadateľ súťaže – Športová akadémia Košice (VK Šaca), po dohode so zástupcami družstiev:
Súťažného riaditeľa: Miroslav Andrássy, Železiarenská 32, Košice-Šaca, 040 15, 0940 33 20 33, andyab@centrum.cz
Hlavného rozhodcu: Peter Kašuba, 0905 63 72 96, koruna@netkosice.sk
2. Usporiadatelia
Usporiadateľom stretnutia je vždy družstvo, ktoré je v rozpise súťaže uvedené na prvom mieste, pokiaľ nie je uvedené inak.
3. Vypísané súťaže
Pre súťažný ročník v kategóriách: ženy
muži
4.: Štruktúra súťaží a termíny:
Predpokladaný systém súťaží:
ženy, muži :
1. časť: každý s každým doma – vonku na tri víťazné sety,
2. časť: nepovinné PLAY-OFF po semifinále na 2 hrané zápasy, na tri víťazné sety. Od Semifinále na 2 víťazné zápasy, v prípade, že
sa obe semifinále skončia po dvoch zápasoch, finále a o 3.miesto sa začne hrať hneď nasledujúci týždeň. Družstvá, ktoré sa do
PLAY-OFF nechcú zapojiť to oznámia najneskôr do 15.02.2020
Presný systém 1. aj 2. časti bude určený až na základe počtu prihlásených družstiev. Termíny: Budú uverejnené v US1.
5. Miesto konania a začiatky stretnutí:
Všetky stretnutia sa hrajú v telocvičniach, alebo v halách uvedených v adresári družstiev s označeným začiatkom stretnutia. Začiatky
stretnutí sú uvedené v adresári družstiev. Vymedzený čas začiatkov stretnutí je: 16:45-19:30.
6.: Účastníci MVL
Budú uverejnení v US1.
7.: Predohrávanie a dohrávanie stretnutí :
7.1.: Predohrávať stretnutie je možné:
a) vysokoškolské družstvá v skúšobnom období po oznámení súperovi, rozhodcovi a predsedovi SK minimálne 2 dni pred
navrhovaným termínom.
b) na žiadosť družstva z vážnych dôvodov so súhlasom súpera, po oznámení rozhodcovi a predsedovi SK minimálne 2 dni pred
navrhovaným termínom.
7.2.: Dohrávanie stretnutia počas základnej časti je možné:
a) Bez poplatku - zo zdravotných dôvodov, s doložením potvrdení všetkých hráčov, ktorých sa to týka (družstvo je neschopné
zápas odohrať, ak nie je 6 zdravotne spôsobilých hráčov zo všetkých hráčov uvedených na súpiske),
- pri zákaze športových akcií vyhláseného hygienikom,
- z dôvodu, ktorý je zavinený tretím subjektom, alebo vyššou mocou.
b) S poplatkom - pri prvom preložení vo výnimočných prípadoch s poplatkom 2,00 € na základe súhlasu súpera, rozhodcu po
oznámení súťažnému riaditeľovi minimálne 2 dni pred oficiálnym termínom zápasu. Stretnutie musí byť
odohrané v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 01.03.2020. V prípade nedodržania tohto termínu bude
stretnutie považované za odohrané s hracími dôsledkami na základe posúdenia dôvodov oboch družstiev.
- pri každom ďalšom preložení sa poplatok zvyšuje o 2,- € za každé preloženie
(t.j.: 2.preloženie = 4,- €, 3.preloženie = 6,- € atď.)
7.3.: Zmena dňa, miesta, alebo času zápasov PLAY-OFF.
a) Zmena dňa, miesta, alebo času zápasov PLAY-OFF je možná iba po dohode oboch družstiev oznámenej predsedovi SK
minimálne 2 dni pred navrhovaným termínom.. V prípade takejto dohody musia byť všetky zápasy daného kola PLAY-OFF
odohrané do termínu, ktorý je určený pre dané kolo PLAY-OFF (štvrťfinále, semifinále/o umiestnenie, alebo finále/o konečné
umiestnenie). Ak sa tak nestane, konečný výsledok daného kola PLAY-OFF sa určí na základe rozhodnutia SK, s prihliadnutím
na dovtedy dosiahnuté výsledky a mieru zavinenia, že sa zápasy neodohrali.
7.4.: Žiadosť o zmenu v organizácii stretnutí (zmena miesta, termínu, času) :
a) Doručí žiadateľ e-mailom na adresu súťažného riaditeľa a hlavného rozhodcu so stanoviskom súpera, spolu s dokladom o
úhrade poplatku minimálne 2 dni pred dohodnutým termínom.
b) Pri dlhodobej zmene miesta, zmene začiatku stretnutia je družstvo povinné so zmenou oboznámiť súpera, rozhodcu a predsedu
SK minimálne 2 dni pred termínom stretnutia až do zverejnenia uvedenej zmeny v US alebo UO.
8.: Úhrada nákladov:
Všetky družstvá štartujú na vlastné náklady.
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II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
1. Predpis:
Hrá sa podľa platných oficiálnych Medzinárodných pravidiel volejbalu a Športovo-technických dokumentov Mestskej volejbalovej
ligy v Košiciach.
2. Vekové kategórie:
Ž e n y : bez obmedzenia
M u ž i : bez obmedzenia
3. Podmienky účasti:
Riadne vyplnená prihláška do súťaže, ktorá je prílohou č.1 k Vykonávacím pokynom, doručená e-mailom na adresu
andyab@centrum.cz (v tabulkovom procesore – excel, calc a pod) do 03.10.2019 do 24:00.
V prípade oneskoreného doručenia prihlášky do súťaže bude družstvu udelená pokuta vo výške 10,00 €. Takáto prihláška môže byť
akceptovaná iba s doručením dokladu úhrady pokuty a to najneskôr do 11.10.2019 do 24:00.
4. Vklady do súťaže:
Vklad do súťaže bol stanovený na 30,- €. Platbu je možné realizovať prevodom na účet IBAN: SK91 8330 0000 0021 0088 1879,
do 15.10.2019
5. Náležitosti:
Všetky družstvá vyhotovia súpisku hráčov/čok na príslušnom tlačive (je súčasťou prihlášky). Výhradne strojom alebo počítačom
vyplnené tlačivo doručené e-mailom na adresu andyab@centrum.cz (v tabulkovom procesore – excel, calc a pod) do
12.10.2019 do 24:00. Potvrdená súpiska bude v elektronickej forme po potvrdení uverejnená na webe: mevoliko.vksaca.sk
najneskôr 2 deň po schválení.
V stretnutí môže byť v zápise zapísaný iba hráč, tréner, asistent trénera, a vedúci družstva, ktorí sú na súpiske uvedení a sú na súpiske
podpísaní. Platnú súpisku predkladá družstvo rozhodcovi stretnutia pred zápasom. Výnimku musí odsúhlasiť SK.
5.1. Doplňovanie súpisky a prestup:
Hráčov, hráčky je možné doplňovať v priebehu celej súťaže. Doplnenie musí byť potvrdené SK.
Pri prestupe hráča zašle nové družstvo e-mail so žiadosťou o prestup hráča, hráč a pôvodné družstvo e-mail so súhlasom s prestupom.
Hráč/čka sa vyškrtne zo súpisky pôvodného družstva a následne sa doplní na súpisku nového družstva.
6. Výška siete
Ženy: 224 cm

Muži: 243 cm

7. Dresy a ich vyhotovenie
Povinný je jednotný výstroj. Dresy označené vzadu v strede číslom (1–99), vpredu číslo nemusí byť.
8. Lopty
Povolené lopty pre halový volejbal (Galla, Molten, Mikasa). O hracej lopte rozhodne rozhodca s kapitánmi družstiev pri žrebovaní
pred stretnutím.
9. Zápis o stretnutí
Zápis je formátu A4. Domáce družstvo je povinné odoslať zápis zo stretnutia elektronicky na adresu riadiaceho súťaže a súpera
v prvý pracovný deň po stretnutí. Dôsledky za nesplnenie podľa článku II, bod 14.
V prípade, že zápis nebude doručený do 30 dní od odohratia stretnutia, bude výsledok stanovený nasledovne: kontumačná prehra
domáceho družstva pomerom setov 0:3.
10. Hlásenie výsledkov
Výsledok je potrebné nahlásiť elektronicky na adresu andyab@centrum.cz alebo SMS na mob.: 0940 33 20 33, do 24:00 hod
nasledujúceho dňa po stretnutí. Dôsledky za nesplnenie podľa článku II, bod 14.
11. Povinnosti usporiadateľa:
Povinnosti usporiadateľa súťažného stretnutia a dôsledky ich neplnenia sú uvedené v Súťažnom poriadku Mestskej volejbalovej ligy
v Košiciach.
12. Rozhodcovia
Práva a povinnosti rozhodcov sú stanovené v Medzinárodných pravidlách volejbalu a v SP. Rozhoduje 1 (jeden) rozhodca.
Rozhodcov na jednotlivé stretnutia deleguje hlavný rozhodca: Ing. Kašuba Peter. Odmenu rozhodcovi vyplatí usporiadateľ pred
stretnutím. Odmena rozhodcu je 10,- € v čistom. Rozhodca, ktorý sa nemôže na stretnutie dostaviť je povinný za seba zabezpečiť
náhradu. V prípade nezaistenia náhrady zaplatí pokutu podľa sadzobníka pokút.
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13. Poplatky v súťaži
Vklad do súťaže (termín stanovený v prihláške do súťaže)
Oneskorené prihlásenie družstva do súťaže
Dohrávanie stretnutia na žiadosť družstva (pri žiadosti o preloženie)
Družstvo podávajúce námietku (pri podaní námietky)

30,- €
10,- €
Podľa článku I, bodu 7.2
20,- €

14. Sadzobník pokút v súťaži
Za účelom zodpovedného prístupu k povinnostiam a dodržiavaniu VP a SP sú stanovené nasledovné pokuty:
a) Nastúpenie k stretnutiu v nejednotných alebo neočíslovaných dresoch; chýbajúci
ukazovateľ stavu; chýbajúce anténky a pod.: a) prvý krát
3,- €
b) pri opakovaní priestupku
5,- €
b) Nenahlásenie výsledku stretnutia; nezaslanie zápisu zo stretnutia včas; chyby v zápise
z viny usporiadateľa, alebo rozhodcu (podľa miery zavinenia)
2,- €
c) Začatie stretnutia po čakacej dobe (podľa zavinenia)
3,- €
d) Porušenie VP, alebo SP (napr. nenastúpenie na stretnutie, predčasné ukončenie stretnutia
10,- €
z viny družstva; neoprávnený štart hráča, hráčky, kontumácia stretnutia a pod.)
e) Hráč/ka potrestaný/á 3x ČK
3,- €
f) Hráč/ka potrestaný/á ŽK+ČK v jednej ruke (vylúčenie)
5,- €
g) Hráč/ka potrestaný/á ŽK+ČK v dvoch rukách (diskvalifikácia)
7,- € + zastavenie činnosti na
2 stretnutia
h) Nedostavenie sa delegovaného rozhodcu na stretnutie a nezaistenie náhrady
a) prvý krát
10,- €
b) pri opakovaní priestupku
15,- €
Pri opakovaní priestupku v bodoch b) až g) môže SK podľa závažnosti vymerať pokutu v dvojnásobnej výške.
15. Úradné správy(US) a úradné oznamy (UO)
Cieľom ÚS je informovať o riadení súťaží MeVoLiKo. Zverejňuje, závažné rozhodnutia, aktuálne zmeny, tresty, pokuty a pod. ÚS
budú zasielané vedúcim družstiev podľa adresára. ÚS budú vychádzať spravidla raz za 24 týždňov a budú zverejnené tiež na
mevoliko.vksaca.sk. Riadiaca zložka súťaží je povinná formou úradného oznamu informovať o zmene v organizácii stretnutí (mimo
termínu ÚS) zainteresované kluby a rozhodcov prostredníctvom e-mailovej správy. Úradné správy, úradné oznamy, ako aj
delegácie a redelegácie budú zasielané účastníkom súťaží výhradne elektronickou poštou !!!
16. Hodnotenie výsledkov súťaží:
Všetky stretnutia sa hrajú na tri víťazné sety. Pre určenie víťaza v súťaži a poradia družstiev budú rozhodujúce nasledovné kritériá:
1.) Počet víťazstiev v súťaži.
2.) Počet bodov zo všetkých stretnutí: za výsledok 3:0 a 3:1
3 body
za 3:2
2 body
za 2:3
1 bod
za 1:3 a 0:3
0 bodov
za kontumáciu
-1 bod
3.) Pomer setov.
4.) Pomer lôpt.
5.) Výsledky vzájomných stretnutí dotknutých družstiev podľa kritérií 1-4.
17. Ceny a tituly :
Víťazi v kategórii muži aj ženy sa stávajú držiteľom putovného pohára na dobu jedného roka. Družstvá na prvých troch miestach
získajú vecné ceny, ostatní diplomy. Odovzdávanie cien sa uskutoční na záverečnom neformálnom stretnutí v máji 2020.
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III.ZÁVEREČNÉ

USTANOVENIA

1.

Pri písomnou styku s riadiacou zložkou súťaží budú akceptované doklady, ako súpisky, doplnenia do súpisky doručené osobne,
poštou aj elektronicky, avšak musia obsahovať doklad s podpisom a pečiatkou. Zvažované budú iba doklady, ktoré budú
potvrdené osobou, ktorú družstvo uvedie na prihláške do súťaže ako osobu oprávnenú konať v mene družstva. Materiály možno
doručiť i osobne, poštou aj elektronicky.

2.

Platby možno vykonať prevodom, vkladom na účet a tiež priamou platbou predsedovi SK.

3.

Pri zmene počtu účastníkov v súťaži má SK právo zmeniť jej systém i termíny. Akékoľvek vysvetlenie a výklad k jednotlivým
článkom podáva SK prostredníctvom predsedu. Ustanovenia Vykonávacích pokynov a ostatných Športovo – technických
dokumentov sú záväzné pre všetkých účastníkov súťaží.

V Košiciach, dňa 20.09.2019
Miroslav Andrássy v.r.
súťažný riaditeľ

Peter Kašuba v.r.
hlavný rozhodca

