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11..  cceelloorreeppuubblliikkoovvýý  MMiinniivvoolleejjbbaall  vv  bbaarrvváácchh  
 
 

Místo:  Sportovní centrum Nymburk 
 

Termín:  pondělí, 27. – úterý, 28. prosince 2010 
 

Určeno pro: 

 Družstva nominovaná jednotlivými krajskými volejbalovými svazy 

 Družstva samostatně přihlášená (divoká karta) 
Vklad do turnaje:   

 výši vkladu rozhoduje rozložení přihlášených družstev z jednoho subjektu. 
               (Preferujeme subjekty s kompletním portfoliem barev) 

1. účast pouze jedné barvy  200,- Kč na družstvo 
2. účast družstev ve dvou barvách  150,- Kč na družstvo 
3. obsazení družstvy ve třech barvách  100,- Kč na družstvo 
4. obsazení družstev ve čtyřech barvách  50,- Kč na družstvo 
5. účast v celém spektrum barev !!!   0,- Kč za družstvo 

Ubytování:  

 v Hotelu Sportovní centrum ve 2 lůžkových pokojích (cena za osobu a noc včetně 
snídaně 200,-Kč) 

 bližší informace o ubytování najdete na webu:  
http://www.hotel-sportovni-centrum-nymburk.az-ubytovani.net/ 

Strava:  

 27. prosince - večeře (cena za osobu 90,- Kč) 

 28. prosince - snídaně (pro ubytované v ceně noclehu) 
     - oběd (cena za osobu 110,- Kč) 

Začátek turnaje:    

 prezentace od 13 do 15 hodin, Sportcentrum Nymburk 

 účastníci, kteří budou využívat ubytování by se měli prezentovat do 14 hodin. 
Systém turnaje: 

 Družstva budou v rámci své barvy rozdělena do skupin, které budou tvořit 
samostatné turnaje 

 Systém a rozpis utkání určí pořadatel dle počtu přihlášených družstev 

 Druhý turnajový den budou družstva nasazena (dle dosažených výsledků první 
den) do nových skupin, které budou znovu probíhat jako nezávislé, samostatné 
turnaje 

Seminář trenérů:  

 27. prosince 2010 večer bude v prostorách Sportovního centra Nymburk 
probíhat seminář pro trenéry a vedoucí výprav s tématikou Minivolejbal 
v barvách směrem k ME mužů 2011 

Prémie pro kraje:  

 Kraj, který bude mít na turnaji největší zastoupení obdrží od ČVS 10 míčů 
značky GALA jako prémii 

 Kraj, který bude mít na turnaji druhé největší zastoupení obdrží od ČVS 5 míčů 
značky GALA jako prémii 

http://www.hotel-sportovni-centrum-nymburk.az-ubytovani.net/
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Věkové a výkonnostní kategorie: 

 se budou řídit pravidly a doporučeními programu MINIVOLEJBAL v BARVÁCH, 
který v říjnu 2010 schválila Správní rada ČVS a samostatným rozpisem, který 
bude k tomuto turnaji vydán:  

 
 ŽLUTÝ MINIVOLEJBAL („PŘEHAZOVANÁ“) 6-8 let 1. a 2.třída 
 ORANŽOVÝ MINIVOLEJBAL („NEPLYNULÝ“)  7-9 let 2. a 3.třída 
 ČERVENÝ MINIVOLEJBAL („PRSTOVÝ 1“) 8-10 let 3. a 4.třída 
 ZELENÝ MINIVOLEJBAL („PRSTOVÝ 2“)“  9-11 let 5. a 6.třída 
 MODRÝ MINIVOLEJBAL 10-13 let 6. a 7.třída 

 
Pravidla: 

 dle pravidel a doporučení programu Minivolejbal v barvách 

 pravidla budou zveřejněna na webu www.minivolejbal.cz 

 všem vedoucím přihlášených družstev budou pravidla zaslána elektronickou 
poštou, včetně podrobnějšího rozpisu akce  

 při zařazování hráčů do jednotlivých barev minivolejbal bude dána vedoucím 
výprav (trenérům) možnost zvážit herní a věkovou vyspělost svých svěřenců a 
podle svého nejlepšího odhadu doporučit zařazení svých dětí do příslušné barvy 

 družstvo ve žlutém, oranžovém a červeném minivolejbalu tvoří 2 hráči (hráčky)   
a 1 náhradník, v zeleném a modrém minivolejbal tvoří družstvo 3 hráči a 2 
náhradníci 

 
Přihláška:  

 najdete na webových stránkách www.volleyshop.cz v sekci minivolejbal (každý 
vedoucí, který chce registrovat svá družstva, musí nejdříve svou osobu 
zaregistrovat do systému volleyshop dle intuitivního návodu na tomto webu) 

 Každý krajský volejbalový svaz má přednostní právo nominovat na základě 
svých soutěží a vnitřních pravidel 1 družstvo do žluté, oranžové a červené barvy 
a dvě družstva do zelené a modré barvy (tyto přihlášky musí být řádně podány 
do 30. listopadu 2010) 

 Všichni ostatní zájemci o účast na turnaji se mohou registrovat na výše uvedené 
adrese a bude jim do turnaje udělena divoká karta do naplnění kapacity turnajů  

 Evidence přihlášek bude průběžně zveřejňována na webu: www.minivolejbal.cz 
 
Termín přihlášek:  

 Preferenční nominace krajských volejbalových svazů musí být provedena 
do 30. listopadu 2010 

 Ostatní přihlášky musí být podány nejpozději do 5. prosince 2010 ! 

 Divoké karty budou udělovány dle pořadí doručení do naplnění max. kapacity 
v jednotlivých kategoriích a to:  

 
 ŽLUTÝ MINIVOLEJBAL („PŘEHAZOVANÁ“) 15 - 25 družstev 
 ORANŽOVÝ MINIVOLEJBAL („NEPLYNULÝ“)  15 - 25 družstev 
 ČERVENÝ MINIVOLEJBAL („PRSTOVÝ 1“) 15 - 25 družstev 
 ZELENÝ MINIVOLEJBAL („PRSTOVÝ 2“)“  25 - 35 družstev 
 MODRÝ MINIVOLEJBAL 25 - 35 družstev 

 

http://www.minivolejbal.cz/
http://www.volleyshop.cz/
http://www.minivolejbal.cz/


 

 

 Info web:  www.minivolejbal.cz   Email:  minivolejbal@seznam.cz 
 

 

Úhrada nákladů:   

 účastníci hradí  
1. vklad (dle vyhlášeného sazebníku)  
2.  náklady na ubytování a stravování dle řádné podané přihlášky. Tato úhrada 

musí být provedena po vystavení a doručení faktury (elektronickou formou) 
do 15.prosince2010. Nebude-li tak učiněno vyhrazuje si pořadatel právo 
nominovat za tato družstva náhradníky  

 Český volejbalový svaz zajišťuje a hradí: 
1. Metodická trička pro všechny hráče a hráčky dle barev příslušné věkové-

výkonnostní kategorie 
2. Pronájmy hracích hal a doprovodných prostor 
3. Ceny pro úspěšná družstva všech kategorií a úrovní 
4. Organizátory a jejich pobytové náklady 
5. Rozhodčí z řad mladých volejbalistů a volejbalistek 
6. Pitný režim všech zúčastněných hráčů a doprovodu 
7. Zabezpečení seminář trenérů a vedoucích družstev  
8. Míče GALA pro všechny kategorie na rozcvičování a samotnou hru 

 
 
 
garant PROJEKTU: Aleš Novák  manažér PROJEKTU: Dana Vaiglová 
  mob.: 777 110 864   mob.: 602 464 001 
  minivolejbal@seznam.cz     minivolejbal@seznam.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Marketingový partner projektu:  
   
   
 
Sponzoři projektu:  
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