
MVL 2007 – propozice

Propozice M ěstské volejbalové ligy 2007

• Hracími dny MVL 2007 jsou středy, v případě nedostatku termínů budou některá kola sehrána

v pondělí. Začátky prvních zápasů každého kola jsou stanoveny na 17:30.

• Zápasy se hrají na volejbalových hřištích TJ Svitavy za Národním domem.

• Ligy se mohou zúčastnit družstva složená z neregistrovaných mužů (chlapci narození v roce

1990 a mladší a veteráni narození v roce 1957 a starší mohou být registrovaní) a jakýchkoli

žen. Nekladou se žádná omezení na zastoupení pohlaví v jednotlivých družstvech – mohou

hrát družstva smíšená, čistě mužska nebo ženská.

• Jelikož proces oficiálního "odregistrování" na Českém volejbalovém svazu je značně komp-

likovaný, je za neregistrovaného volejbalistu považován hráč, který v sezóně 2006/2007 nebyl

na soupisce žádného družstva hrajícího soutěže řízené ČVS a jeho regionálními složkami, ve

kterých je k účasti v soutěži nutná licenční známka ČVS. Za splnění těchto podmínek je plně

odpovědný vedoucí dužstva.

• Družstva startují na vlastní náklady a vlastní riziko. V ceně startovného není zahrnuto úrazové

ani jiné pojištění.

• První tři družstva obdrží poháry a věcné ceny, nejlepší jednotlivci upomínkové předměty. Všechna

družstva obdrží diplomy. Vítěz získá právo držet do příští sezóny putovní pohár MVL. Na pod-

stavec tohoto poháru bude přidána cedulka s názvem vítězného družstva a letopočtem 2007.

• Zápasy budou řídit kvalifikovaní delegovaní rozhodčí, kteří jsou držiteli minimálně licence III.

• Startovné je 2000 Kč.

• Družstvu, které odehraje všechny zápasy v jednotných očíslovaných dresech, bude po skončení

Městské ligy vráceno 500 Kč. Dresy musí být jednotné barvy/barevné kombinace a střihu.

Rozlišovací dresy nejsou povoleny. Libero může hrát v barevně odlišném dresu bez čísla.

Dresy musí mít minimálně jedno číslo na prsou nebo na zádech, doporučujeme však čísla

na obou stranách. Minimální výška čísla je 8 cm. Čísla musí být profesionálně vyrobená,

neuznává se nakreslení fixem/barvou nebo nalepení páskou. Družstvo může používat více

sad dresů. Sada/sady dresů musí být před zahájením ligy schváleny vedením soutěže. Žádný

hráč družstva, vyjma libera, nesmí nastoupit v neschváleném dresu, jinak družstvo ztrácí právo

na vrácení 500 Kč. Schvalování dresů proběhne na technické schůzce v sobotu 21. dubna.

Žádáme vedoucí družstev, aby vzali jeden dres z každé sady s sebou.

• V rozpisu bude vždy jedno družstvo v každém utkání určeno jako pořadatelské a bude mít za

povinnost přípravu hřiště před utkáním, úklid hřiště po utkání a zajištění zapisovatele.
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• Družstvo, které vyhraje ligu ve třech po sobě následujících sezónách, získá putovní pohár MVL

do svého trvalého vlastnictví. Pořadatelé pak zajistí výrobu poháru nového. Nárok na získání

putovního poháru má to družstvo, které vyhrálo ligu třikrát po sobě a mělo ve všech třech

sezónách stejný oficiální název družstva (uvedený v přihlášce).

• Na název družstva, který se vyskytl během posledních tří ročníků, má nárok vedoucí tohoto

družstva z poslední sezóny, které se družstvo s tímto názvem účastnilo. Převod názvu na

jiného vedoucího družstva, je možný jen se souhlasem tohoto původního vedoucího.

Pokud se název družstva nevyskytne v soutěži tři sezóny po sobě, je název považován za volný

a držitelem se stává vedoucí, který družstvo pod tímto názvem přihlásí dříve.

Pokud se původní vedoucí již ligy neúčastní a nepřevedl název družstva na nového vedoucího,

získává právo na tento název vedoucí družstva, které má na soupisce nejvíce hráčů, kteří za

toto družstvo hráli (byli na soupisce) v jeho poslední účasti v lize ze třech předchozích ročníků.

V případě, že vznikne spor o název mezi družstvy, která mají na soupisce stejný počet hráčů,

kteří byli na soupisce tohoto družstva poslední sezónu jeho účasti, rozhodne o novém držiteli

názvu los.

• Uzávěrka soupisek je ve středu 23. května. 2007. Po tomto termínu již není možné zařazovat

na soupisku další hráče a provádět přestupy hráčů mezi družstvy. Soupiska bude obsahovat

i fotografie hráčů, které se budou pořizovat během prvních čtyř týdnů. Jiné fotografie nejsou

povoleny.

• Termíny:

středa 18. dubna uzávěrka přihlášek a zaplacení vkladů

sobota 21. dubna technická schůze vedení ligy a vedoucích družstev, losování zák-

ladní části ve sportovní hale na Střelnici vrámci turnaje BOUBASVO,

čas bude upřesněn.

středa 2. května první kolo, začátek v 17:30

úterý 8. května druhé kolo, začátek ve 15:00

středa 9. května třetí kolo, začátek v 17:30

. . .

Další termíny dle rozlosování.

• Finálový turnaj proběhne v sobotu 23. června 2007. Čtvrtfinálové zápasy budou předehrány v

pátek 22. června 2007 od 17:00.
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