Sjednávací schůzka soutěží dívek 2020/2021

31.8.2020 Strahov

Schůzi zahájil p.Vosecký a požádal vedoucí dívčí složky PVS Dana Vaiglovou o přednesení informací
k soutěžím.
JUNIORKY 14 týmů
Vedoucí soutěže: Dana Vaiglová
Kvalifikace: všechny skupiny v Břežanech
Systém soutěže: 4 ligy 4+4+3+3 tříčlenné skupiny na 3 vítězné sety
KADETKY 19 týmů
Vedoucí soutěže: Dana Dvořáková
Kvalifikace: Gym. J.Keplera + Břežany
Systém soutěže: 5 lig 4+4+4+4+3 tříčlenná skupina na 3 vítězné sety
STARŠÍ ŽÁKYNĚ 30 týmů
Vedoucí soutěže: Martin Lepič
Kvalifikace: Mikulovka + Břežany + Brdičkova
Systém soutěže: 8lig – 6x po 4 týmech + 2x tříčlenná skupina na 2 vítězné sety- dvoukolově
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 19 týmů
Vedoucí soutěže: Radka Mihaličková
Kvalifikace: Mikulovka + Břežany
Systém soutěže: 5 lig 4+4+4+4+3 tříčlenná skupina na 2 vítězné sety- dvoukolově
MINI 58 týmů
Vedoucí soutěže: Kristýna Kůtová
Kvalifikace a následně všechny rozpisem dané turnaje: Pražské minivolejbalové centrum HAMR Štěrboholy (14
kurtů)
Systém soutěže: zatím nebyl sjednán, bude upřesněn před kvalifikací
VCP STŽKY přihlášeno 12 týmů (před uzávěrkou)
VCP MLŽKY přihlášeno 17 týmů (před uzávěrkou)
Další body jednání:
D.Vaiglová:
1) Neúčast družstva v turnaji z důvodu pobytu v karanténě: V případě, že se některý tým/y ocitne/ou
v karanténě, nebude neúčast v turnaji penalizována ziskem 0 bodů, ale bude/ou umístěn/y na posledním místě
turnaje ( ligy )s odpovídajícím počtem bodů a s následným sestupem do nižší ligy.
2) Seznámila přítomné s alternativou soutěží v případě státem nařízených omezení ( Covid -19): V případě
nutnosti omezit počet shromažďovaných osob na jednom sportovišti, přistoupí PVS k variantě doporučení
omezení vstupu diváků do tělocvičen / případně k omezení počtu hráčů a členů realizačního týmu/ případně k
rozčlenění soutěží do lig o menším počtu účastníků ( jednotlivé ligy – 3 týmy) podle aktuálního umístění
v jednotlivých skupinách/ligách. Např. ve čtyřčlenné skupině se družstvo na posledním (čtvrtém) místě posune

na první místo následující nižší ligy a další družstva se následně posunou níže, aby bylo dosaženo koncového
počtu max.3 družstev ve skupině. Vše dle aktuální situace a platných nařízení.
3)Zdůraznila povinnost pořadatelství jednotlivých družstev/ klubů a současně povinnost pořadatelů zajistit
dodržování státem nařízených opatření v souvislosti s Covid 19.
4)Upozornila na možnost, že PVS přistoupí k povinnosti vyplnit „prohlášení hráče o bezinfekčnosti v souvislosti
s COVID -19. V tomto případě vzor „Prohlášení“ dodá PVS všem klubům.
5) Připomněla povinnost pořadatelů jednotlivých turnajů zasílat zápisy o utkání neprodleně na sekretariát PVS
( naskenované/ofocené ihned, kdy nejlepší je přímo vložení do systému VIS spolu s výsledky, originály k založení
je možno dodat následně)
P.Vosecký:
1) Upozornil na nutnost zapsat výsledky do systému VIS v hrací den !! – pořadatelé
2) V souvislosti se situací v počtu aktivních rozhodčích apeloval na co nejrychlejší přihlášení pořadatelů
jednotlivých soutěžních kol tak, aby bylo možné včasnou registrací pořadatelů garantovat nominace
rozhodčích.
Diskuse:
p.Baumruk navrhl omezit přístup rodičů na sportoviště preventivně.
- po diskusi bylo rozhodnuto nepřistupovat k tomuto opatření, dokud to nebudou vyžadovat státem vydaná
nařízení.
p.Lepič vznesl požadavek směrem k trenérce KCM dívek, aby klubům, s jejichž hráčkami v KCM pracuje, zasílala
po jednotlivých srazech krátké hodnocení hráček s případnými doporučeními.
- D. Vaiglová požádá trenérku KCM, aby v tomto ohledu s kluby spolupracovala.
p.Caithamlová přednesla dotaz , zda je možno „rezervovat“ si termín pro pořádání turnaje s předstihem
D. Vaiglová – ANO, naopak toto je velmi vítáno.
p.Lepič – soupisky MINI nelze tisknout z VIS, neboť ten neumožňuje tisk soupisky s menším počtem hráčů než 6.
p.Vosecký prověří jak je to ve VIS aktuálně. PVS ale nemá možnost do systému VIS nijak zasahovat, ani jej
modifikovat.

Přítomná družstva – viz. prezenční listina.
Zapsala Dana Vaiglová
vedoucí dívčí složky PVS

