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Městský volejbalový svaz Plzeň -město

ROZPIS
městských mistrovských soutěží dospělých pro sezonu 2020 / 2021
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.

Řízení soutěží
Soutěže vyhlašuje MěVS Plzeň-město. Soutěže řídí sportovně technická komise MěVS Plzeňměsto (dále jen STK). Veškerou korespondenci zasílejte na adresu vedoucího soutěže:
Radek Petrík, Robčice 56, 332 09 Útušice
E-mail: petrik.radek@volny.cz
MT: 724 602 705

2.

Pořadatel
Pořadatelem utkání je vždy družstvo uvedené na prvém místě v pořadu utkání podle
rozlosování soutěže.

3.

Hrací termíny a začátky utkání
Hrací termíny a začátky utkání jsou uvedeny v rozlosování. Začátky všech utkání jsou v 17.30
hod, utkání hraná v posledním týdnu v září a v říjnu začínají v 17:00hod. Ženy mají hrací dny
určeny pondělky a středy, muži úterky a čtvrtky.
Změny termínů, nebo začátků utkání si družstva včetně rozhodčího domlouvají sama a
dohodnutou změnu musí nahlásit vedoucímu soutěže nejpozději den před začátkem utkání.
Změny termínů, nebo začátků utkání jsou zdarma.

4.

Místo konání
Všechna mistrovská utkání se hrají na venkovních hřištích zúčastněných družstev dle
rozlosování. Adresa sportoviště je uvedena v příloze č.1 - „Adresář družstev“. V případě
nepříznivého počasí je možno na základě rozhodnutí rozhodčího dle čl. 17 odst. 2 Soutěžního
řádu volejbalu (dále jen SŘV) a Pravidel volejbalu sehrát utkání v hale (tělocvičně), má-li ji
domácí družstvo k dispozici.

5.

Úhrada nákladů
Družstva startují v soutěži na vlastní náklady. Vklad do soutěže družstva zaplatila současně
s podáním přihlášky.

6.

Účastníci
Jsou uvedeni v oddílu C – „Zařazení družstev do soutěží“ a v příloze č.1 - „Adresář družstev“.

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
7.

Předpis
Hraje se podle platných sportovně-technických dokumentů – čl. 3 SŘV.
Výjimky z Pravidel volejbalu:
 Utkání jsou hrána jedním míčem (povolené značky: GALA, MOLTEN, MIKASA) –
provedení barevné podle volby pořadatele.
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 Výstroj hráčů se skládá pouze z dresu (horní část). Barva a provedení musí být
jednotné, kromě libera. Dresy hráčů musí být očíslovány od 1 do 99.
 Hraje se pouze s jedním liberem, které má výrazně odlišný dres od ostatních hráčů.
Upozornění: Platná znění a změny Směrnic a předpisů ČVS jsou zveřejňovány na oficiálních
webových stránkách ČVS www.cvf.cz
8.

Startují
Hráči a hráčky bez omezení věku.

9.

Podmínky účasti a povinnosti oddílů a družstev
Jsou uvedeny v čl. 14 a 15 SŘV. Doplnění a upřesnění SŘV:
 Z důvodu nemožnosti zajištění pořadatelské služby:
Kapitán a trenér domácího družstva zodpovídá:
- za bezpečnost rozhodčího po dobu trvání zápasu,
- za chování domácích účastníků utkání včetně svých diváků po dobu trvání zápasu.
Kapitán a trenér hostujícího družstva zodpovídá:
- za chování hostujících účastníků utkání včetně svých diváků po dobu trvání zápasu.
Definice „doby trvání zápasu“: od okamžiku příchodu rozhodčího do místa konání
zápasu až do odjezdu rozhodčího po ukončení zápasu vlastním či veřejným dopravním
prostředkem.
Pořadatel je dále povinen
 mít k dispozici Rozpis soutěže a na vyžádání jej předložit rozhodčímu.
 dát k dispozici hostujícímu družstvu pro rozcvičení min. 3 míče.
 zajistit kvalifikovaného zapisovatele a ukazatel skóre nejméně do 30-ti bodů.
 nahlásit výsledek utkání vždy ihned po jeho skončení do systému VIS dle Přílohy č. 5

10. Náležitosti
a) Hráči(-ky) a funkcionáři uvedení v zápise o utkání prokazují oprávněnost startu platným
průkazem člena ČVS.
b) Družstva startují na soupisku, vyhotovenou podle čl. 7 SŘV ve VIS (viz Příloha č. 4). Na
soupisce každého družstva musí být uvedeni i všichni funkcionáři, kteří se budou účastnit
zápasů. Hráč(-ka) může být uveden na soupisce oddílu pouze v jednom družstvu stejné
věkové kategorie v daném soutěžním roce. Tuto soupisku lze doplnit pouze o 2 hráče
z jiného družstva, kteří v soutěžním období 20019/2020 startovali v KP I. nebo II.tř.
c) Výjimka z ustanovení čl. 8, odst. 1 SŘV: přeřadit lze max. 2 hráče(-ky) z družstva A
hrajícího KP I. nebo II.tř. do družstva B hrajícího městský přebor, i přes jejich start za A
družstvo v KP I. nebo II tř.
Dle článku 24 SŘV jsou rozhodčí povinni provést kontrolu všech náležitostí. Chybějící
náležitosti je nutné uvést do zápisu o utkání.
11. Systém soutěže
Hraje se dlouhodobým systémem (upřesnění u rozlosování jednotlivých soutěží Příloha č.2).
12. Hodnocení výsledků
Provádí se podle čl. 28 SŘV. Výsledek 3:0 a 3:1 - vítěz 3 body, poražený 0 bodů; výsledek 3:2
- vítěz 2 body, poražený 1 bod. Kontumace -1 bod.
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13. Zápisy o utkání
Pořizují se na předepsaném zkráceném tiskopisu (formát A4 naležato) podle čl. 21 SŘV a
zasílají se na adresu vedoucího soutěže podle bodu 1 tohoto Rozpisu (zápis pro zjednodušení je
možné posílat naskenovaný elektronickou poštou). Zápis je domácí družstvo povinné zaslat
nejdále do 7 dní od sehrání zápasu, pokud tak neučiní, může být postižené dle bodu č. 17 –
část Nedoručení zápisu o utkání do určeného data.
Tiskopisy zápisů o utkání je možno stáhnout z http://plzen.cvf.cz z nabídky „Ke stažení“.
14. Předehrávaná utkání
Utkání je možné předehrát po vzájemné dohodě se soupeřem a rozhodčím. Tuto skutečnost je
potřeba oznámit minimálně 1 den před nově stanoveným termínem vedoucímu soutěže.
V případě, že bude utkání sehráno v jiném termínu, než je stanoveno Rozpisem a změna
nebude vedoucímu soutěže, nebo delegovanému rozhodčímu oznámena, bude pořádající
družstvo potrestáno pořádkovou pokutou ve výši 100,- Kč a delegovanému rozhodčímu
dodatečně uhradí odměnu za řízení utkání.
Utkání odložená pro nepříznivé podmínky:
V případě, že utkání nebude rozhodčím zahájeno nebo nebude dohráno pro nepříznivé počasí,
se ihned sejdou kapitáni obou družstev a spolu s rozhodčím dohodnou náhradní termín utkání.
Tento termín (den, hodina) uvede rozhodčí do zápisu (dále viz bod 13). Domácí družstvo je
povinno i tento zápis odeslat dle pravidel v bodě 13 tohoto rozpisu a co nejdříve oznámit nový
termín vedoucímu soutěže. Do systému VIS nic neodesílá. Pokud se družstva nedohodnou, určí
nový termín vedoucí soutěže a to bez odvolání, pouze po dohodě s delegovaným rozhodčím.

Všechna podzimní a jarní utkání musí být sehrány do 30.6.2021.!!!
15. Rozhodčí
Utkání rozhoduje jeden delegovaný rozhodčí. Listina rozhodčích je uvedena v příloze č. 3.
Družstva rozhodčího k řízení utkání nevyzývají. Tuto povinnost mají jen v případě dohodnuté
změny stanoveného termínu nebo hodiny začátku utkání podle bodu 14 tohoto Rozpisu.
Rozhodčí řídí utkání je vybaven odznakem rozhodčího, viditelně umístěném na oděvu.
Pořádající družstvo je povinno před utkáním vyplatit rozhodčímu odměnu za řízení utkání ve
výši 300,- Kč v Plzni a 240,- Kč + cestovné (viz. tabulka níže) mimo Plzeň. Odměna náleží
rozhodčímu, i když se zápas nedohraje. Utkání musí být sehráno i v případě, že se delegovaný
rozhodčí k utkání nedostaví. Odmítnutí sehrání utkání se trestá hracími důsledky.
V případě, že se delegovaný rozhodčí nemůže utkání zúčastnit, je povinen si za sebe zajistit
náhradu sám – viz příloha č. 3 – „Listina rozhodčích“ a nahlásí to vedoucímu soutěže.
Zastupující rozhodčí pak tuto změnu uvede do zápisu o utkání.
Cestovné:
Cestovné bude rozhodčímu hrazeno dle předloženého jízdního dokladu nebo do max. výše viz.
níže. (pokud domácí družstvo nezajistí dopravu rozhodčího svými vlastními prostředky)
Město
Horní Bříza
Kaznějov
Stod
Zbůch

Vzdálenost od
Plzně (km)
15
20
20
15

Celkem
(km)
30
40
40
30

Sazba v Kč za
km
4,20
4,20
4,20
4,20

Celková cena
(Kč)
126
168
168
126

Cestovné na zápasy v Plzni je zrušeno (toto cestovné platí i pro rozhodčí bydlící mimo Plzeň).
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16. Námitky
Jejich podání se řídí podle čl. 29 a 32 SŘV a zasílají se doporučeně na adresu předsedy STK
uvedenou v bodě 1 tohoto Rozpisu.
17. Provinění, postihy a pořádkové pokuty družstev a hráčů
Při opakovaných proviněních je možné uložit pořádkovou pokutu ve dvojnásobné výši !!!
Nesplnění povinností dle bodu 9 tohoto
Rozpisu
Nesplnění náležitostí dle bodu 10 tohoto
Rozpisu

Pokuta až do výše 5 000,-Kč*, hrací důsledky
dle SŘV (postihy je možné sdružovat)

Nedoručení zápisu o utkání do určeného data Pokuta až do výše 50,-Kč* + kontumace
(viz. bod 13)
výsledku*
Nenahlášení utkání do systému VIS

Kontumace výsledku ve prospěch hostujícího
družstva (podrobnosti viz. bod 9)

Neohlášení změny času či termínu utkání dle Pokuta ve
bodu 14 tohoto Rozpisu
rozhodčímu

výši

100,-Kč*

+

odměna

Nenastoupení k utkání

Až do výše 3 000,-Kč + hrací důsledky dle
SŘV + náhrada prokazatelně vynaložených
nákladů soupeři

Nedohrání soutěže

Až do výše 3 000,-Kč + hrací důsledky dle
SŘV

* Přesnou výši pokuty a hrací důsledky určí STK MěVS

18. Provinění, postihy a pořádkové pokuty rozhodčích
Nenastoupení k utkání bez náhrady

Pokuta ve výši 150,-Kč

Opakované nenastoupení k utkání bez náhrady

Pokuta ve výši 300,-Kč

3. a více nenastoupení k utkání bez náhrady

Pokuta ve výši 1 000,-Kč

Zápis nesplňující veškeré náležitosti

Pokuta ve výši 100,-Kč

O udělení pokuty rozhoduje KR MěVS na základě zjištěných skutečností. Pokud rozhodčí pokutu v termínu
neuhradí, bude mít do doby uhrazení pozastavenou činnost.

19. Tituly a ceny, postupy
Muži a ženy I.tř.:
1. místo – diplom a 2 ks volejbalového míče Gala Pro-Line Colour BV5591S
2. místo – diplom a 1 ks volejbalového míče Gala Pro-Line Colour BV5591S
3. místo – diplom a 1 ks volejbalového míče Gala Pro-Line Colour BV5591S
Přeborníkem města je nejlépe umístěné družstvo z Plzně město. To zároveň získává
putovní pohár.
20. Přeborníci Plzně 2019/2020:
-

Soutěž zrušena
-5-
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C. ZAŘAZENÍ DRUŽSTEV DO SOUTĚŽÍ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Muži PM-M-1
TJ Sokol Plzeň - Doubravka A
TJ Baník Zbůch z.s.
TJ Košutka Plzeň
TJ Lokomotiva Plzeň z.s.
TJ Sokol Plzeň – Valcha
TJ Sokol Kaznějov
TJ Sokol Plzeň - Doubravka B
TJ Plzeň - Bílá Hora
USK Slavia Plzeň C

1.
2.
3.
4.
5.

Ženy PM-Z-1
SK Horní Bříza z.s
TJ Sokol Plzeň – Skvrňany B
TJ Slavoj Stod
TJ Sokol Plzeň – Doubravka
TJ Sokol Plzeň - Valcha

Zásady tohoto rozpisu schválilo Předsednictvo MěVS Plzeň-město dne 21.8.2020

Jaroslav Šmíd, v.r.

Radek Petrík, v.r.

předseda MěVS Plzeň-město

předseda STK MěVS Plzeň-město
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PŘÍLOHA č. 1

ADRESÁŘ DRUŽSTEV
MUŽI – I.třída PM-M-1
1. TJ Plzeň - Bílá Hora
Tomáš Kubík,
MT: 723 560 414
e-mail: kusiktom@volny.cz
Hřiště TJ Plzeň-Bílá Hora, Nad štolou 716, 301 00 Plzeň

2. TJ Sokol Kaznějov
Petr Šácha, Lipová 568, 33151 Kaznějov
MT: 608 976 089
E-mail: pietrs1@seznam.cz
Sportovní areál Kaznějov, Sportovní ul., Kaznějov

3. TJ Sokol Plzeň - Doubravka "B"
Filip Vomáčka, Družby 5, 312 00 Plzeň
MT: 733 164 656
e-mail: vomacka.plzen@seznam.cz
Hřiště TJ Sokol Doubravka, Hřbitovní ul. 24, 312 16 Plzeň
4. TJ Košutka Plzeň, z.s.
Štěpán Anton,
MT: 777 595 538
e-mail: atokar@upcmail.cz
Hřiště TJ Plzeň Košutka, V Lomech 9a, 323 00 Plzeň
5. TJ Sokol Plzeň - Valcha
Petr Ulč,
MT: 607 945 799
e-mail: petrulc@seznam.cz
Hřiště TJ Sokol Plzeň - Valcha, K Zelené louce 90, 301 00 Plzeň
6. TJ Sokol Plzeň - Doubravka "A"
Martin Steinberger, Mohylová 96, 312 00 Plzeň
MT: 602 207 838
e-mail: stamby@volny.cz
Hřiště TJ Sokol Doubravka, Hřbitovní ul. 24, 312 16 Plzeň

7. USK Slavia Plzeň C
Milan Kubásek
MT: 732 676 359
E-mail: kumil@centrum.cz
Hřiště USK Slavia Plzeň, Cukrovarská E5, Plzeň
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8. TJ Baník Zbůch, z.s.
Pavel Nekola, Luční 465, 33022 Zbůch
MT: 603 163 740
E-mail: nekola.pavel@seznam.cz
Hřiště V Cihelně, 330 22 Zbůch
9. TJ Lokomotiva Plzeň, z.s.
Jiří Polák, Bzenecká 1072/22, 323 00 Plzeň
MT: 604 290 284
e-mail: jiri.polak@atlas.cz
Hřiště TJ Lokomotiva Plzeň, Úslavská 75, Plzeň
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PŘÍLOHA č. 1

ŽENY – I.třída PM-Z-1
1. TJ Slavoj Stod
Barbora Šobrová, Domažlická 626, 333 01 Stod
MT: 602 616 480
e-mail: ksobr@volny.cz
Stadion TJ Slavoj Stod, Hradecká ul., 333 01 Stod
2. TJ Sokol Plzeň – Skvrňany
Lenka Toušová, Mohylová 12, 312 00 Plzeň
MT: 723 720 062
e-mail: lenka.tousova@cuzk.cz
Hřiště TJ Sokol Plzeň – Srvrňany, Emingerova 1, 318 00 Plzeň
3. SK Horní Bříza z.s.
Pavla Nová, Lipová 609, 330 12 Horní Bříza
MT: 608 203 140
E-mail: nova.pavla@volny.cz
Hřiště Areál ZŠ, Tř. 1. Máje 210, 330 12 Horní Bříza
4. TJ Sokol Plzeň - Valcha
Petr Ulč,
MT: 607 945 799
E-mail: petrulc@seznam.cz
Hřiště TJ Sokol Valcha, K zelené louce 90, 301 00 Plzeň-Valcha
5. TJ Sokol Plzeň - Doubravka
Helena Dokoupilová, Klatovská třída 83, 30100 Plzeň
MT: 602 649 822
E-mail: helcad82@seznam.cz
Hřiště TJ Sokol Doubravka, Hřbitovní 24, 312 16 Plzeň
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PŘÍLOHA Č. 2

ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ A DELEGACE ROZHODČÍCH

Rozlosování a delegace rozhodčích Městského přeboru I.třídy mužů PM-M-1
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=PM-M-1&sezona=2020%2F21#rozpis1

Systém soutěže:
Každý s každým dvoukolově na tři vítězné sety dle ustanovení Pravidel volejbalu. Pořadí
jednotlivých zápasů je uvedeno v systému VIS, kde jsou také uvedeny všechny výsledky a průběžná
tabulka.

Rozlosování a delegace rozhodčích Městského přeboru I.třídy žen PM-Z-1
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=PM-Z-1&sezona=2020%2F21#rozpis1

Systém soutěže:
Každý s každým tříkolově na tři vítězné sety dle ustanovení Pravidel volejbalu. Pořadí jednotlivých
zápasů je uvedeno v systému VIS, kde jsou také uvedeny všechny výsledky a průběžná tabulka.
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PŘÍLOHA Č. 3

LISTINA ROZHODČÍCH
DVOŘÁK Otakar
MT: 602 108 658

326 00 Plzeň, Habrmannova 20
E: otakar.dvorak@volny.cz
312 00 Plzeň, Nad Mlýnem 2

JABLONKA Ivan
MT: 775 419 652
KOUTSKÝ Milan

312 00 Plzeň, Ke Kukačce 5
MT: 723 089 052

LEŠEK František
MT: 737 651 229

318 00 Plzeň, Lábkova 77
E: lesekf@seznam.cz

MT: 728 305 417

301 00 Plzeň, Klatovská 120
E: jmes@centrum.cz

MERTINS Jan
MYSLÍKOVÁ Jana

312 00 Plzeň, Ke Kukačce 17
MT: 606 876 749

PAULÍK Jaroslav

326 00 Plzeň, Zelenohorská 10
MT: 731 441 918

VALEŠOVÁ Jitka
MT: 723 305 466

318 00 Plzeň, Waltrova 14
E: jit.valesova@seznam.cz

MT: 773 517 890

301 00 Plzeň, Boettingerova 6
E: zeman@volejbal.cz

MT: 724 132 830

331 51 Kaznějov, Stará náves 10
E: vláda.vasicek@seznam.cz

MT: 603 909 878

345 09 Pocínovice 79
E: ladislav.sazama@centrum.cz

ZEMAN Pavel
VAŠÍČEK Vladimír

SAZAMA Ladislav
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PŘÍLOHA č. 4

METODICKÝ POKYN
k vytvoření, doplňování, opravám a tisku soupisky ve Volejbalovém informačním
systému (VIS)
1)
Přihlaste se do systému
Připojte se k internetu a ve svém internetovém prohlížeči nastavte adresu https://vis.cvf.cz/ , zadejte své
uživatelské jméno a heslo.
2)
Otevřete svojí soupisku
V hlavním „puzzle“ menu zvolte modul Soupisky. Před sebou byste měli mít soupisku (nebo všechny
soupisky), kterou máte na starosti. Pokud jí nevidíte, je možné, že ještě nemáte přidělená práva - kontaktujte
vedoucího soutěže a počkejte, až se soupiska ukáže. Klepněte na soupisku, kterou chcete otevřít.
3)
Vytvoření soupisky
Přidání hráčů na soupisku se provádí tak, že v seznamu dostupných hráčů, u jednotlivých požadovaných
hráčů zaškrtneme zaškrtávací políčko. Jakmile jsou označeni všichni hráči, kteří mají být přidáni na
soupisku, klikne se na tlačítko „Přidat označené hráče na soupisku“. Přidávat hráče na soupisku je možné jen
do doby uzavření soupisky. Nelze přidat hráče, kteří nemají zaplacen LP a platný průkaz člena ČVS.
Stejným způsobem se přidávají i hráči na střídavý start. Pouze je před jménem hráče písmeno „S“,
znázorňující, že hráče lze přidat pouze na střídavý start. Střídavý start je možný, pouze pokud je hráč na
nějaké jiné soupisce v dané kategorii a ještě se musí jednat o nižší soutěž, než kde má být „S“start. K této
problematice byl na organizační pracovníky zaslán samostatný informační mail - v případě nejasností
kontaktujte před tvorbou soupisky vedoucího soutěže.
Funkcionáři se na soupisku přidávají pomocí formuláře na konci stránky. Aby bylo možné funkcionáře přidat
musí se nejprve vyhledat. Pro vyhledávání se zadávají tyto údaje: jméno a příjmení nebo registrační číslo. V
případě, že bylo nalezeno více osob s podobnými údaji pak se zobrazí jejich seznam. Kliknutím na
požadovanou osobu provedeme výběr a tím i přidání na soupisku. V případě, že chceme odebrat funkcionáře,
stačí kliknout na jméno v seznamu funkcionářů.
Kdykoliv můžete využít přiloženou nápovědu - stačí klepnout na tlačítko Nápověda v menu.
4)
Odebrání hráčů/ek ze soupisky
Odebrání hráče ze soupisky se dělá obdobným způsobem, tedy najdeme hráče na seznamu hráčů a klikneme
na křížek za jménem. Odebírat hráče lze do doby, dokud družstvo neodehrálo první zápas, nebo v případě, že
hráč byl přidán dnes a zároveň družstvo dnes nehraje.
5)
Soupiska je hotová
Jakmile dokončíte změny v soupisce klepněte myší na TISK. Soupisku ve tvaru PDF (Adobe Acrobat)
standardně vytiskněte na svojí tiskárně.
6)
Platnost soupisky
Nezapomeňte, že každá změna v elektronické soupisce má okamžitou platnost. Přidání hráče/ky je
provedeno okamžitě bez čekání na nějaká odsouhlasování, avšak rozhodčí připustí ke hře pouze osoby
uvedené na vytištěné soupisce před začátkem utkání. A obráceně, ze soupisky jsou okamžitě odstraněni
hráči/ky, kteří přestoupí či hostují do jiného oddílu. Povinností družstva je vytisknout a předložit k utkání
soupisku novou, aktualizovanou - pokud tak neučiní, vystavují se nebezpečí postižení hracími důsledky
soutěžní komisí.
Upozornění: Za sestavení soupisky odpovídá družstvo! Družstvo je povinno dodržovat veškerá ustanovení
platných řádů (zejména SŘV), předpisů a rozpisu soutěže. VIS se snaží zásadní chyby neumožnit a na
drobnější chyby alespoň upozornit, ale za případné chyby nese odpovědnost družstvo (tak jako dosud).
Před vytvořením soupisky si nejdříve pečlivě prostudujte SŘV, zejména čl. 7 - Soupisky !!!
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PŘÍLOHA č. 5

HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ UTKÁNÍ
Řízení městských mistrovských soutěží provádí STK MěVS pomocí Volejbalového informačního systému
(dále jen VIS), ve kterém je uvedeno rozlosování včetně aktuálních výsledků, změn, soupisek družstev,
delegací a průběžné tabulky všech soutěží pořádaných MěVS. Následný pokyn je proto závazný pro
všechna družstva, startující v městských soutěžích 2020 / 2021.
Hlášení výsledku utkání provádí domácí družstvo vždy ihned po skončení zápasu !!! VIS nepřijme sms
výsledek v jiný den, než v den konání utkání !!! Nelze proto posílat sms po půlnoci, musí být nahlášeno
ihned po utkání !!!
Hlášení se provádí zasláním SMS zprávy z mobilního telefonu (nelze jí posílat z SMS brán). Zpráva musí
mít přesně následující tvar:
SOUTEZ ZAPAS VYSLEDEK (žádný další text) !!!
Zprávu odešlete na telefonní číslo:
724 234 234
SOUTEZ je přesný a neměnný název soutěže:
PM-M-1
I.třída mužů
PM-Z-1
I.třída žen
ZAPAS je pořadové číslo zápasu dle Rozpisu.
VYSLEDEK je poměr setů vzájemně oddělených dvojtečkou, kde na prvním místě jsou sety domácího
družstva a na druhém hostujícího, následuje mezera a v závorkách zkrácený záznam setů oddělený čárkami.
Jednotlivé údaje (soutěž, zápas a výsledek) jsou od sebe odděleny pouze jednou mezerou. Na velikosti
písmen nezáleží.
Příklady:
PM-M-1 7 2:3 (-15,23,-21,22,-14) -> muži skupina, zápas číslo 7, domácí prohráli 2:3
pm-m-1 7 2:3 (-15,23,-21,22,-14)
Každé utkání musí být hlášeno zvlášť!!!
Mějte na paměti, že komunikujete s počítačem (se strojem) a ne s člověkem !!!
Uvedený systém urychlí celý proces přenosu informací a zkvalitní a urychlí také přístup družstev a veřejnosti
k databázi výsledků a tabulek všech soutěží.
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