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HRACÍ SYSTÉM 17. ROČNÍKU OVL 
 
HRACÍ SYSTÉM PRO 1. A 2. LIGU (16 družstev) 

 
Základní část – Je vytvořena jedna skupina se všemi 16 družstvy, kde hraje každý s každým (15 zápasů 
na družstvo) 

 

Finálová část 
Skupina o 1. až 8. místo - Prvních 8 družstev ze základní části bude bojovat o vítězství v 1. nebo 2. lize 
OVL. Ve skupině se utká každý s každým (7 zápasů na družstvo). Bodování je stejné, jako v základní části 
(výhra 2:0 – 3 body, výhra 2:1 – 2 body, prohra 1:2 – 1 bod, prohra 0:2 – 0 bodů). 

 
V případě rovnosti bodů rozhoduje:       a) vyšší poměr setů 

b) vyšší poměr bodů 
c) vzájemný (-é) zápas (y) 

 
Do skupiny o 1. až 8. místo si družstva přinášejí následující bonifikaci: 

1. družstvo základní části +7 body do tabulky 

2. družstvo základní části +6 body do tabulky 

3. družstvo základní části +5 body do tabulky 

4. družstvo základní části +4 body do tabulky 

5. družstvo základní části +3 body do tabulky 

6. družstvo základní části +2 body do tabulky 

7. družstvo základní části +1 bod do tabulky 

8. družstvo základní části zůstává bez bonifikace 

 

Pořadí v této skupině rozhodne o konečném 1. až 8. místě. 

 

Skupina o 9. až 16. místo – Družstva z 9. až 16. místa v základní části utvoří skupinu hrající o 9. až 

16. místo. Ve skupině se utká každý s každým (7 zápasů na družstvo). Bodování je stejné, jako v základní 

části (výhra 2:0 – 3 body, výhra 2:1 – 2 body, prohra 1:2 – 1 bod, prohra 0:2 – 0 bodů). 

 

V případě rovnosti bodů rozhoduje:       a) vyšší poměr setů 
b) vyšší poměr bodů 
c) vzájemný (-é) zápas (y) 

 

Do skupiny o záchranu si družstva přinášejí následující bonifikaci: 

9. družstvo základní části +7 body do tabulky 

10. družstvo základní části +6 body do tabulky 

11. družstvo základní části +5 body do tabulky 

12. družstvo základní části +4 body do tabulky 

13. družstvo základní části +3 body do tabulky 

14. družstvo základní části +2 body do tabulky 

15. družstvo základní části +1 bod do tabulky 

16. družstvo základní části zůstává bez bonifikace 

Pořadí v této skupině rozhodne o konečném 9. až 16. místě. 

 
Hrací dny 1. ligy: 

základní část finálová část 
• neděle 28. října 2018 

• neděle 25. listopadu 2018 • neděle 17. března 2019 

• neděle 16. prosince 2018 • neděle 28. dubna 2019 

• neděle 13. ledna 2019 

• neděle 24. února 2019 



Hrací dny 2. ligy: 

základní část finálová část 
• sobota 27. října 2018 • sobota  30. března 2019 

• sobota 10. listopadu 2018 • sobota  27. dubna 2019 

• sobota 5. ledna 2019 

• sobota 26. ledna 2019 

• sobota 23. února 2019 

 

 

 

HRACÍ SYSTÉM PRO 3. LIGU (11 družstev) 
 
Základní část – Je vytvořena jedna skupina se všemi 11 družstvy, kde hraje každý s každým (10 zápasů 
na družstvo) 

 

Finálová část 
Opět  jedna skupina se všemi 11 družstvy, kde hraje každý s každým (10 zápasů na družstvo). 
Bodování je stejné, jako v základní části (výhra 2:0 – 3 body, výhra 2:1 – 2 body, prohra 1:2 – 1 bod, prohra 
0:2 – 0 bodů). 

 
V případě rovnosti bodů rozhoduje:       a) vyšší poměr setů 

d) vyšší poměr bodů 
e) vzájemný (-é) zápas (y) 

 
Do finálové části si družstva přinášejí následující bonifikaci: 

1. družstvo základní části +10 body do tabulky 

2. družstvo základní části +9 body do tabulky 

3. družstvo základní části +8 body do tabulky 

4. družstvo základní části +7 body do tabulky 

5. družstvo základní části +6 body do tabulky 

6. družstvo základní části +5 body do tabulky 

7. družstvo základní části +4 body do tabulky 

8. družstvo základní části +3 body do tabulky 

9. družstvo základní části +2 body do tabulky 

10. družstvo základní části +1 bod do tabulky 

11. družstvo základní části zůstává bez bonifikace 

 

Pořadí v této části rozhodne o konečném pořadí 3. ligy 17. ročníku OVL. 

 

 
Hrací dny 3. ligy: 

základní část finálová část 
• needle  18. listopadu 2018  • neděle 17. února 2019 

• neděle  9. prosince 2018  • sobota 9. března 2019 

• sobota  19. ledna 2019    • sobota  6. dubna 2019 

 

 

Všechny zápasy soutěže se hrají na dva vítězné sety (do 25 + rozdílem 2 bodů). Případný třetí set se hraje 

zkrácený (do 15 + rozdílem 2 bodů) 

 

Všechny hrací dny se uskuteční ve víceúčelové sportovní hale v Polance nad Odrou (ul. Heleny Salichové, u 

fotbalového hřiště). 

 

 



POSTUPY A SESTUPY 

Výsledky tohoto ročníku jsou závazné pro rozdělení družstev do dalšího ročníku. 
První dvě družstva 2. ligy mají nárok na postup do 1. ligy následujícího ročníku OVL. První 

dvě družstva 3. ligy mají nárok na postup do 2. ligy následujícího ročníku OVL. 

 

O případných dalších postupech rozhoduje vedení OVL podle počtu přihlášených družstev do následujícího 

ročníku. 

 

Pokud nejsou ligy naplněny do maximálního počtu 20. družstev, nejsou sestupy realizovány 

 

 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO VŠECHNY LIGY 

Míče: 
Družstva jsou povinna zajistit si míč pro své rozcvičení. 
Soutěžní utkání budou odehrána jednotnými míči dodanými pořadateli soutěže. 

 

Občerstvení: 
Během hracích dnů bude v hale možno si zakoupit občerstvení. 

 

 

 

V Ostravě 26. 10. 2018 

 

 

Radim Mikulenka 

řídící soutěže OVL 


