
UNIQA Mistrovství  
České republiky mužů a žen 

ve snowvolejbalu 
Špindlerův Mlýn – Svatý Petr 

8. února 2020 

 

POŘADATEL Český volejbalový svaz 

ORGANIZÁTOŘI ředitel turnaje: Ondřej Vlček, tel. 776 281 300, email: vlcek@cvf.cz  
soutěžní sekce: Jan Zvěřina, tel. 724 345 278, email: zverinaj@email.cz  
přihlášky a administrativa: Eva Bauerová, tel. 723 145 323, email: bauerova@cvf.cz  

MÍSTO KONÁNÍ areál u dolní stanice lanovky Svatý Petr 
Špindlerův Mlýn 
GPS: 50.7202486N, 15.6139369E 

TÝMY týmy mužů a žen (dospělí): 
Pro každý tým platí: 
 každý tým se skládá nejméně ze 3 a nejvýše ze 4 hráčů 
 turnaje se smí zúčastnit pouze občané České republiky 

KAPACITA 
TURNAJE A 
STARTOVNÍ 
LISTINA 

HLAVNÍ SOUTĚŽ 
Kapacita: max. pro 12 týmů v každé kategorii (z toho max. 2 divoké karty ČVS) 
Sestavení startovní listiny: 
pozice 1 – 4: týmy dle součtu bodů ze CEV Snow Volleyball Entry Ranking k datu 

3. února 2020 (u čtyřčlenných týmů se počítá pouze součet 3 nejlepších 
hráčů) 

pozice 5: první DK ČVS (pokud bude udělena) 
pozice 6 – 11: týmy dle součtů bodů ze žebříčku ABV dospělých k datu  

3. února 2020 (u čtyřčlenných týmů se počítá pouze součet 3 nejlepších 
hráčů) 

pozice 12: druhá DK ČVS (pokud bude udělena) 
 
Startovní listina bude průběžně aktualizována na stránce turnaje na cvf.cz. 
 
Pozn.: Pokud bude méně než 4 týmy se nenulovým počtem bodů z CEV Snow 
Volleyball Entry Ranking, posouvají se na neobsazené pozice 1 – 4 týmy dle žebříčku 
ABV dospělých. DK ČVS zůstává na pozici 5. Pokud není naplněna kapacita a je 
udělena druhá DK ČVS, tak se tato DK posouvá na poslední místo startovní listiny. 
 
KVALIFIKACE se nehraje. 
 

HERNÍ SYSTÉM HLAVNÍ SOUTĚŽ 
Výchozí herní systém pro 12 dvojic: 

 Základní skupiny – 4 skupiny po třech týmech 
 Playoff na jednu porážku – pro 8 týmů z prvních dvou míst v každé skupině 

 
Při výrazně nižším počtu přihlášených týmů může být herní systém upraven a 
oznámen na stránce turnaje na cvf.cz. 
 

ČASOVÝ 
ROZVRH 

sobota 8. 2. 2020: 
 registrace týmů v areálu do 8:15! 
 začátek utkání v 8:30  



PŘIHLÁŠKY Přihlášku týmu lze provést emailem na adresu bauerova@cvf.cz. U každého hráče 
týmu je nutno uvést jméno a příjmení, číslo FIVB registrace (příp. požádat o založení 
FIVB registrace a rok narození. Pro každého hráče týmu platí: 

 musí být registrován v FIVB databázi nebo si musí registraci zřídit 
 nemusí platnou sezónní licenci CEV 
 musí být registrován v ČVS 
 musí mít platný licenční příspěvek pro sezónu 2019/2020. 

Termín pro přihlášky je pondělí 3. 2. 2020 do 20:00. 
 
Po výše uvedeném termínu je možno dohlásit tým pouze, pokud není naplněna 
kapacita turnaje. 
 
Dohlášky a změny hráčů v týmu jsou možné pouze do pátku 7. 2. 2020 do 12:00. Po 
změně hráče bude přepočítáno nasazení týmu; při nízkém počtu vstupních bodů, může 
tým klesnout mezi náhradní týmy! Tým z náhradnících týmů si změnou hráče nemůže 
pomoci k posunu do hlavní soutěže, pouze si může vylepšit pozici mezi náhradními 
týmy. 
 
Po pátku 7. 2. 2020 po 12:00 jsou možné již pouze odhlášky týmů. 

STARTOVNÉ bude doplněno 

PRIZE MONEY 
/ VĚCNÉ CENY 

10 000 Kč / medaile na kategorii 

HRACÍ MÍČ Gala Smash Plus 6 

POČET KURTŮ  4 hrací kurty, 0 rozcvičovacích kurtů 

UBYTOVÁNÍ v kompetenci a na vlastní náklady hráčů 

POZNÁMKY Turnaje se hraje dle platných pravidel snowvolejbalu pro období 2018 – 2020: 
http://www.fivb.org/EN/SnowVolleyball/SnowVolleyball_Rules_2019_EN.pdf 
 
Stránka turnaje mužů: http://www.cvf.cz/beach/turnaje/?vysledky=1516 
Stránka turnaje žen: http://www.cvf.cz/beach/turnaje/?vysledky=1517 

 


