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1. Baráž KP 2:
V baráži může hrát hráč základní sestavy pouze pokud odehrál min. 50% utkání svého družstva pokud byl hráč pouze částečně v základu (do základu se dostal později nebo ze základu později
vypadnul) odehrát min. 25% utkání svého družstva - ostatní hráči mimo základ bez omezení .
Losování na schůzi VVPKSST (veřejné) dne 10. 4. 2018 od 16.00.
Systém losování: tři družstva z krajských soutěží sezóny 2017/2018 (poslední týmy obou skupin+
horší předposlední tým obou skupin) budou nasazeny, k nim budou dolosována ostatní družstva z
druhých míst regionálních přeborů za dodržení třídění tak, aby pokud možno proti sobě nemohla hrát
družstva stejného regionu.
Baráž se hraje systémem doma-venku na dvě utkání. V případě rovnosti zápasů rozhodují o vítězi
dosažené celkové body v obou utkání, popř. sety, popř. míčky.
První domácí utkání odehrají nasazené týmy z krajských soutěží, u dvou zbývajících dvojic z
druhých míst regionů rozhodne o pořadateli prvního utkání los. V baráži o postup do KP1 mezi
druhými celky obou skupin KP2 bude pořadatelem prvního utkání družstvo,které dosáhlo v sezóně
vyššího počtu bodů, popř. mělo lepší poměr setů, míčků.
2. Zpráva Komise rozhodčích:
Komise rozhodčích po ukončení sezony provede kontrolu plnění povinnosti oddílů dle SŘ (trenéři
rozhodčí). Nedodržení povinností bude sankcionováno dle sazebníku PKSST.
3. Školení trenérů licence „C“:
TKM připravuje školení trenérů licence „C“. Uchazeč o licenci „C“ musí splňovat tyto podmínky:
a) minimální věk 18 let
b) účast na školení v rozsahu 32 hodin
c) úspěšné zvládnutí závěrečné zkoušky
d) úhrada poplatku za udělení licence 600 Kč
Školení proběhne ve dvou termínech, vždy po 16 hodinách. Termíny budou oznámeny až po
uveřejnění termínové listiny ČAST a Plzeňského kraje. Uskutečnění školení bude závislé na počtu
přihlášených účastníků. Zájemci mohou zasílat přihlášky do 30. 6. 2018 na e-mailovou adresu
vlcekjarda@email.cz.
4. Regionální kemp HBO (Hledáme budoucí olympioniky):
Ve dnech 7.- 8. dubna 2018 se v Karlovarském kraji uskuteční další kemp HBO s možností účasti
talentovaných hráčů z Plzeňského kraje. Bližší podrobnosti budou zaslány po uveřejnění podrobností
ze strany Karlovarského kraje.
5. Pokuty – neplnění povinností odhlašování z divizních turnajů mládeže
VV uděluje oddílům, které nedodržely povinnost omluvy přihlášených hráčů na DBT mládeže ve
Kdyni pokutu dle sazebníku PKSST (200 Kč – neomluvení hráče). Union Plzeň (Gabriel Petr) –
200 Kč Jiskra Domažlice (Tran Jan, Tran Tomáš) – 400 Kč. Oddíly zašlou uvedenou částku na účet

svazu 257453427/0300. Ve zprávě pro příjemce bude uvedeno POKUTA MLÁDEŽ + oddíl.
Splatnost do 20.4.2018.
VV zároveň vyjadřuje pochvalu pořadatelům DBTM ve Kdyni za zdárně odřízený turnaj i
přes počáteční komplikace způsobené nedostavením velkého množství přihlášených hráčů.
Přílohy:
a) Aktualizovaná termínová listina
b) Výsledky DBTM ve Kdyni
c) Průběžný řebříček po 6. divizním turnaji
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