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ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH A ŠKOLITELŮ V ČVS
Úvod
Tento předpis provádí směrnici č. 08/2011 "Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v
ČVS" (dále jen "předpis"), článek 3 a 5.
Článek 1
Rozhodčí volejbalu
1.

Rozhodčí volejbalu:
Rozhodčí volejbalu (dále jen "rozhodčí") je osoba, která je oprávněna řídit utkání všech soutěží
řízených orgány ČVS v souladu s předpisy ČVS a v souladu s oficiálními pravidly volejbalu (dále
je "OPV") za předpokladu, že splnila podmínky pro získání kvalifikační třídy a byla jmenována
příslušným orgánem ČVS.

2.

3.

Kvalifikační třídy rozhodčích:
2.1
2.2

IV. třída (žák)
III. třída

2.3
2.4

II. třída
I. třída

– právo řídit utkání soutěží (turnajů) žactva řízených OVS, MěVS a KVS,
– právo řídit utkání soutěží řízených OVS, MěVS a KVS,
vyjma
mladší 18-ti let má právo řídit pouze utkání soutěží mládeže řízených
OVS, MěVS a KVS, a to vždy tak, aby jimi řízená utkání kategorie mládeže byla vždy věkově nižší, než je jeho kategorie,
– právo řídit utkání soutěží řízených OVS, MěVS, KVS a výjimečně ČVS,
– právo řídit utkání soutěží řízených OVS, MěVS, KVS a ČVS.

Podmínky a věkové omezení pro získání kvalifikační třídy:
3.1

IV. třída (žák)

3.2
3.3

III. třída
II. třída

3.4

I. třída

– věk min. 13 - 15 let, absolvování příslušných školení a vykonání zkoušek,
– věk min. 16 let, absolvování příslušných školení a vykonání zkoušek,
– věk min. 18 let a 1 rok praxe jako rozhodčí III. třídy, absolvování příslušných školení a vykonání zkoušek,
– min. 2 roky praxe jako rozhodčí II. třídy, absolvování příslušných školení a vykonání zkoušek.

V odůvodněných případech může KR ČVS učinit výjimku z délky praxe pro účast na školení rozhodčích I. třídy.
4.

5.

Jmenování rozhodčích podle kvalifikačních tříd:
4.1
4.2
4.3

IV. třída (žák)
III. třída
II. třída

4.4

I. třída

– Předsednictvo příslušného KVS na návrh KR KVS,
– Předsednictvo příslušného KVS na návrh KR KVS,
– Předsednictvo příslušného KVS na návrh KR KVS,
nebo
– SR ČVS na návrh KR ČVS,
– SR ČVS na návrh KR ČVS.

Školení rozhodčích:
Školení rozhodčích pořádají příslušné KR KVS a ČVS v souladu s kvalifikační třídou školení,
které jsou zároveň odpovědnými orgány za dodržování jednotlivých ustanovení směrnice a tohoto
předpisu v rámci jednotlivých školení.
Školení provádí školitelé podle článku 2, odst. 2. tohoto předpisu.
Školení III. a II. třídy musí provádět alespoň jeden školitel vyšší licence (garant) v souladu
s ustanoveními tohoto předpisu. Část školení (vyjma výkladu Oficiálních pravidel volejbalu) mohou provádět i další osoby pověřené KR KVS nebo KR ČVS, a to se souhlasem školitele, který
vystupuje jako garant zajišťující odpovídající odbornou úroveň školení.
Získání kvalifikace rozhodčího podléhá studijnímu poplatku, který stanovuje pořadatel školení a
hradí se pořadateli školení.
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6.

Rozsah školení:
Rozsah školení je určen "Počtem hodin", který stanovuje pro jednotlivé kvalifikační třídy minimální
počet odpřednášených hodin, a dále "Rozvrhem témat", který stanovuje výčet oblastí, které rozhodčí nutně potřebuje k výkonu své funkce podle "Tematického plánu školení rozhodčích volejbalu" (Příloha č. 1).

7.

Výkonnostní listiny rozhodčích:
Výkonnostní listiny rozhodčích volejbalu (dále jen "listiny") jsou schvalovány SR ČVS na základě
návrhu KR ČVS. Na těchto listinách mohou být zařazeni rozhodčí I. a výjimečně II. kvalifikační
třídy. Zařazení rozhodčích na tyto listiny se řídí vnitřním předpisem KR ČVS „Kritéria hodnocení
rozhodčích v ČVS" pro dané soutěžní období, který rovněž stanovuje pro každou listinu horní věkovou hranici a soutěže, jejichž utkání je rozhodčí dané listiny oprávněn řídit.
Článek 2
Školitel rozhodčích volejbalu

1.

Školitel rozhodčích volejbalu:
Školitel rozhodčích volejbalu (dále je "školitel") odpovídá za odbornou kvalitu školení. Společně s
vedoucím školení vyhotovují zprávu ze školení. Svým podpisem ověřuje seznam nově vyškolených rozhodčích, nebo rozhodčích zvyšujících si kvalifikační třídu, kteří úspěšně složili test a ústní zkoušku a obstáli při praktických výstupech.

2.

Licence školitelů:
Licence školitele opravňuje školit rozhodčí:
2.1 licence „C“ – IV. (žák) a III. kvalifikační třídy,
2.2 licence „B“ – IV. (žák), III. a II. kvalifikační třídy,
2.3 licence „A“ – IV. (žák), III., II. a I. kvalifikační třídy.
Licence je platná po dobu 5-ti let, max. však do dovršení věkového limitu pro příslušnou licenci.

3.

Kvalifikační předpoklady školitelů:
Školitel musí být pro získání:
3.1 licence „C“ – aktivním rozhodčím minimálně na listině „C“,
nebo
– členem sboru delegátů ČVS,
nebo výjimečně
– rozhodčím I. třídy v působnosti KVS (po předchozím schválení KR ČVS),
3.2 licence „B“ – aktivním rozhodčím minimálně na listině „B“,
nebo
– členem sboru delegátů ČVS,
3.3 licence „A“ – aktivním rozhodčím minimálně na listině „A“,
nebo
– členem sboru delegátů ČVS.
Školitel se musí 1 x ročně zúčastnit semináře školitelů nebo semináře rozhodčích příslušné listiny, která organizuje a řídí KR ČVS.
Pokud školitel nesplní výše uvedené kvalifikační předpoklady nebo se nezúčastní semináře předepsaného tímto předpisem, je mu s okamžitou platností odebrána licence.

4.

Jmenování školitelů:
Školitele všech licencí jmenuje SR ČVS na návrh KR ČVS. Návrh na školitele licence "C" musí
KR ČVS předem projednat s předsedou KR příslušného KVS.

5.

Počet školitelů:
Maximální počty školitelů jsou stanoveny pro:
5.1 licence „C“ – 4 školitelé pro příslušný KVS, tj. 56 školitelů,
5.2 licence „B“ – 24 školitelů pro ČVS,
5.3 licence „A“ – 6 školitelů pro ČVS.
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6.

Věkový limit školitelů:
Věkový limit školitele je stanoven pro:
6.1 licence „A“, „B“, „C“ – 70 let.
Článek 3
Rozhodčí beachvolejbalu

1.

Rozhodčí beachvolejbalu:
Rozhodčí beachvolejbalu (dále jen "rozhodčí BV") je osoba, která je oprávněna řídit utkání všech
soutěží řízených orgány ABV v souladu s předpisy ABV a ČVS v souladu s oficiálními pravidly
beachvolejbalu za předpokladu, že splnila podmínky pro získání výkonnostní licence (dále jen "licence") a byla jmenována příslušným orgánem ABV nebo ČVS.

2.

Licence rozhodčích BV:
2.1

2.2

2.3
3.

licence "C" – právo řídit utkání soutěží beachvolejbalu pouze mládeže řízených VV ABV,
vyjma
– Mistrovství republiky mládeže (VV ABV toto musí pro příslušné soutěžní
období upravit rozpisem),
licence „B“ – právo řídit utkání soutěží beachvolejbalu řízených VV ABV,
vyjma
– Mistrovství republiky a celostátních pohárových soutěží (VV ABV toto musí
pro příslušné soutěžní období upravit rozpisem),
licence „A“ – právo řídit utkání všech soutěží beachvolejbalu řízených VV ABV.

Podmínky a věkové omezení pro získání licence rozhodčích BV:
3.1
3.2
3.3

licence "C" – věk min. 18 let, absolvování příslušných školení a vykonání zkoušek,
licence „B“ – min. 2 roky praxe jako rozhodčí beachvolejbalu licence „C“, absolvování
příslušných školení a vykonání zkoušek,
licence „A“ – min. 2 roky praxe jako rozhodčí beachvolejbalu licence „B“, absolvování
příslušných školení a vykonání zkoušek.

Všichni rozhodčí BV, kteří chtějí získat licenci musí být členy ČVS.
4.

Jmenování rozhodčích BV podle licencí:
4.1
4.2

5.

licence "C" a "B" – VV ABV na návrh KR ABV,
licence „A“
– SR ČVS na návrh VV ABV.

Školení rozhodčích BV:
Školení rozhodčích BV pořádá KR ABV v souladu s licencemi školení, která je zároveň odpovědným orgánem za dodržování jednotlivých ustanovení směrnice a tohoto předpisu v rámci jednotlivých školení.
Školení provádí pro:
licence "C", "B" a "A" – KR ABV, a to prostřednictvím jmenovaných školitelů rozhodčích beachvolejbalu (dále jen "školitelů BV") licence "A".
Získání kvalifikace rozhodčího podléhá studijnímu poplatku, který stanovuje pořadatel školení a
hradí se pořadateli školení.

6.

Rozsah školení rozhodčích BV:

7.

Rozsah školení rozhodčích BV je určen "Počtem hodin", který stanovuje minimální počet odpřednášených hodin a dále "Rozvrhem témat", který stanovuje výčet oblastí, které rozhodčí nutně potřebuje k výkonu své funkce, podle "Tematického plánu školení rozhodčích beachvolejbalu" (Příloha č. 2).
Výkonnostní listiny rozhodčích BV:
Výkonnostní listiny rozhodčích BV (dále jen "listiny BV") jsou schvalovány SR ČVS na základě
návrhu VV ABV. Na těchto listinách mohou být zařazeni rozhodčí licence "A". Zařazení rozhodčích na tyto listiny se řídí vnitřním předpisem KR ABV „Kritéria hodnocení rozhodčích beachvolejbalu" pro dané soutěžní období“.
Rozhodčí, uvedení na těchto listinách jsou oprávněni řídit utkání soutěží ABV:
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7.1
7.2
7.3

listina "C"
listina "B"
listina "A"

– pouze soutěže mládeže,
– Mistrovství republiky mládeže a turnaje série "B",
– všechny soutěže bez omezení.

Věkový limit pro listiny BV a jejich horní hranice pro řízení utkání soutěží beachvolejbalu v ABV
stanovují „Kritéria hodnocení rozhodčích beachvolejbalu“.
Článek 4
Školitel rozhodčích beachvolejbalu
1.

Školitelé rozhodčích beachvolejbalu:
Školitel BV odpovídá za odbornou kvalitu školení. Společně s vedoucím školení vyhotovují zprávu ze školení. Svým podpisem ověřuje seznam nově vyškolených rozhodčích BV, nebo rozhodčích BV zvyšujících si licenci, kteří úspěšně složili test a ústní zkoušku a obstáli při praktických
výstupech.

2.

Licence školitelů BV:
Licence školitele BV opravňuje školit rozhodčí BV:
licence „A“
–
licence „C“, „B“ a „A“.
Licence je platná po dobu 5-ti let, max. však do dovršení věkového limitu pro příslušnou licenci.

3.

Kvalifikační předpoklady školitelů BV:
Školitel BV musí být pro získání:
licence „A“
–
aktivním rozhodčím BV min. 7 roků praxe na listině „A“,
Školitel BV se musí 1 x ročně zúčastnit semináře školitelů nebo semináře rozhodčích příslušné
listiny, který organizuje a řídí KR ABV.
Pokud školitel BV nesplní výše uvedené kvalifikační předpoklady nebo se nezúčastní semináře
předepsaného tímto předpisem je mu s okamžitou platností odebrána licence.

4.

Jmenování školitelů BV:
Školitele BV licence "A" jmenuje SR ČVS na návrh VV ABV.

5.

Počet školitelů BV:
Maximální počet školitelů licence „A“ je 6 školitelů pro ABV.

6.

Věkový limit školitelů BV:
Věkový limit školitele BV licence „A“ je 58 let.
Článek 5
Evidence

1.

Vedení evidence:
Registračně matriční komise ČVS (dále jen "RMK ČVS") vede v souladu s Registračním řádem
volejbalu (dále jen "RŘV") v systému VIS odděleně evidenci udělených:
1.1 kvalifikačních tříd rozhodčích volejbalu,
1.2 licence školitelů rozhodčích volejbalu,
1.3 licence rozhodčích beachvolejbalu a
1.4 licence školitelů rozhodčích beachvolejbalu.

2.

Podklady pro evidenci:
Příslušný pořadatel, provádějící školení, postupně v tomto pořadí:
2.1 vyhotoví "Návrh na jmenování" vyškolených rozhodčích, školitelů podle kvalifikačních tříd
nebo licencí, který musí obsahovat:
- pořadové číslo,
- jméno a příjmení,
- datum narození
- PSČ a adresu bydliště,
- kontaktní údaje.
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2.2
2.3

2.4
2.5

3.

opatří "Návrh na jmenování" podpisy vedoucího školení a školitele (garanta), podle článku
1, odst. 5., článku 2, odst. 1., článku 3, odst. 5. a článku 4, odst. 1.,
zajistí jmenování vyškolených rozhodčích, školitelů příslušným orgánem ČVS nebo ABV,
který "Návrh na jmenování" potvrdí, podle článku 1, odst. 4., článku 2, odst. 4., článku 3,
odst. 4. a článku 4, odst. 4.,
předá "Návrh na jmenování" RMK ČVS,
v případě, že rozhodčímu byla udělena nejnižší kvalifikační třída nebo licence, zajistí pro
něj vystavení průkazu člena ČVS.

Provedení evidence:
Udělení nejnižší kvalifikační třídy podle článku 5, odst. 1.1 a 1.3 je podmíněno členstvím v ČVS.
V případě získání nejnižší kvalifikační třídy nebo získání kvalifikační třídy v zahraničí je možné
registraci nového člena ČVS provést těsně před zaznamenáním udělené kvalifikační třídy do systému VIS.
RMK ČVS provede evidenci vyškoleného rozhodčího nebo školitele:
3.1 na základě potvrzeného "Návrhu na jmenování" v souladu se směrnicí 08/2011, tímto
předpisem a RŘV,
3.2 na základě elektronické "Přihlášky k registraci", v souladu s RŘV vystaví průkaz člena ČVS
a zašle jej přímo na adresu rozhodčího.
Článek 6
Závěrečná ustanovení

1.

K výkladu podmínek pro získání kvalifikace rozhodčích volejbalu, licence školitele rozhodčích
volejbalu je oprávněna komise rozhodčích ČVS.

2.

K výkladu podmínek pro získání licence rozhodčích a licence školitelů beachvolejbalu je oprávněn výkonný výbor ABV.

3.

Ke dni 19. července 2011 se ruší "Prováděcí předpis pro školení a jmenování rozhodčích volejbalu a beachvolejbalu v ČVS" ze dne 19.4.2006 včetně všech příloh a změn.

4.

Tato změna 01/2013 prováděcího předpisu pro "Školení rozhodčích a školitelů v ČVS" včetně
příloh, který provádí směrnici č. 08/2011 "Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v
ČVS", nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení SR, tj. 10. dubna 2013.

Přílohy:

č. 1
č. 2

"Tematický plán školení rozhodčích volejbalu".
"Tematický plán školení rozhodčích beachvolejbalu".

PaedDr. Zdeněk Haník, Ph.D., v.r.
předseda ČVS

Ing. Ivan Iro, v.r.
generální sekretář ČVS
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ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Břevnov
Příloha č. 1
k prováděcímu předpisu ke směrnici č. 08/2011 – změna 01/2013
Školení rozhodčích a školitelů v ČVS
schválena dne: 10. dubna 2013
účinná od: 10. dubna 2013

TÉMATICKÝ PLÁN ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH VOLEJBALU
1.

Počet hodin:

Pro každou kvalifikační třídu je stanoven minimální počet hodin, který musí být pořadatelem školení dodržen.
IV. třída
III. třída
II. třída
I. třída
Téma
počet hodin
počet hodin
počet hodin
počet hodin
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stanovy a předpisy ČVS

1,0

1,0

1,0

1,0

Práva a povinnosti rozhodčích

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

4,0

0,5

1,0

4,0
1,0
0,5
1,0

6,0
1,0
1,0
1,5

Soutěžní řád volejbalu, z toho:
- výklad jednotlivých článků
- zkrácený zápis o utkání (okres, kraj)
- mezinárodní zápis o utkání (ČVS)

1,0
0,5

1,5
0,5

2,0
0,5
0,5

2,0
0,5
1,0

Administrativa rozhodčího

1,0

1,0

1,0

1,0

Psychologie rozhodčího

1,0

1,5

1,5

Zdravověda

1,0

1,5

1,5

Oficiální pravidla volejbalu, z toho:
- výklad jednotlivých pravidel
- chování účastníků
- sbor rozhodčích
- signalizace

Test a ústní zkouška

1,5

1,5

1,5

2,0

Praktické výstupy rozhodčího

1,5

1,5

4,0

5,0

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Celkem
2.

11,0

15,0

21,0

26,0

Rozvrh témat:
Stanovy a předpisy ČVS:
• stanovy; organizační struktura ČVS; členství; placení licenčních příspěvků,
• základní znalosti o řádech ČVS.
Práva a povinnosti rozhodčích:
• rozhodčí, na hřišti jako nezávislý zástupce ČVS; práva rozhodčího,
• povinnosti rozhodčího k pořadateli utkání, k příslušné komisi rozhodčích a k Českému volejbalovému svazu obecně,
• kdo a za jakých podmínek může být rozhodčím,
• systém přípravy rozhodčích.
Oficiální pravidla volejbalu – výklad:
• zařízení a vybavení; účastníci utkání; uspořádání hry; činnosti ve hře,
• přerušení a zdržování; hráč Libero; chování účastníků; rozhodčí.
Po výkladu se doporučuje uspořádat panelovou diskusi.
Soutěžní řád volejbalu – výklad:
• start hráčů; náležitosti jednotlivce; soupisky; přeřazování hráčů; hostování,
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•
•

věkové kategorie; obecné povinnosti družstev; povinnosti pořadatele,
hřiště a jeho vybavení; termíny a začátky utkání; nástup k utkání; čekací doba a ukončení
utkání; přerušení a předčasné ukončení utkání,
• zápis o utkání; řízení utkání; práva a povinnosti rozhodčích, trenérů, kapitánů a hráčů,
• řízení jednorázových soutěží.
Po výkladu se doporučuje uspořádat panelovou diskusi.
Administrativa rozhodčího:
• vyúčtování náležitostí rozhodčího, cestovné; sledování příjmů a jejich zdanění,
• povinnosti zapisovatele jako člena sboru rozhodčích.
Psychologie rozhodčího:
• přednáška se zabývá především přípravou na utkání a na problematiku chování ve vypjatých
situacích, jak v průběhu utkání „relaxovat“ apod.
Zdravověda:
• přednášku vede lékař zejména k tématu poskytnutí první pomoci při běžných úrazech na hřišti.
Test a ústní zkouška:
Test obsahuje cca 50 otázek se zaměřením:
• 75 % otázky z pravidel,
• 15 % otázky ze SŘV,
• 10 % otázky z ostatní problematiky (předpisy ČVS, zdravověda, psychologie apod.).
Ústní zkouška má diskusní charakter se zaměřením na řešení herních situací, na gestikulaci
rozhodčího, na chyby, kterých se rozhodčí dopustil v písemném testu.

PaedDr. Zdeněk Haník, Ph.D., v.r.
předseda ČVS

Ing. Ivan Iro, v.r.
generální sekretář ČVS

Prováděcí předpis "Školení rozhodčích a školitelů v ČVS" ke směrnici č. 08/2011

Strana 8

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Břevnov
Příloha č. 2
k prováděcímu předpisu ke směrnici č. 08/2011 – změna 01/2013
Školení rozhodčích a školitelů v ČVS
schválena dne: 10. dubna 2013
účinná od: 10. dubna 2013

TÉMATICKÝ PLÁN ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH BEACHVOLEJBALU
1.

Počet hodin:

Pro všechny licence je stanoven minimální počet hodin, který musí být pořadatelem školení dodržen.
Licence "A", "B" a "C"
Téma
počet hodin
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stanovy a předpisy ČVS .............................................................................................

1,0

Práva a povinnosti rozhodčích ..................................................................................

1,0

Oficiální pravidla beachvolejbalu, z toho:
- výklad jednotlivých pravidel .....................................................................................
- chování účastníků.....................................................................................................
- sbor rozhodčích ........................................................................................................
- signalizace ...............................................................................................................
- video ukázky herních situací ....................................................................................

4,0
1,0
0,5
0,5
1,0

Hrací řád beachvolejbalu, z toho:
- výklad jednotlivých článků .......................................................................................
- zjednodušený zápis o utkání ...................................................................................
- mezinárodní zápis o utkání .....................................................................................

0,5
0,2
0,3

Administrativa rozhodčího ........................................................................................

0,5

Psychologie rozhodčího .............................................................................................

0,5

Test a ústní zkouška ...................................................................................................

1,0

Praktické výstupy rozhodčího ...................................................................................

3,0

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Celkem .........................................................................................................................
2.

26,0

Rozvrh témat:
Stanovy a předpisy ČVS:
• stanovy; organizační struktura ČVS; členství; placení licenčních příspěvků,
• základní znalosti o řádech ČVS.
Práva a povinnosti rozhodčích:
• rozhodčí, na hřišti jako nezávislý zástupce ČVS; práva rozhodčího,
• povinnosti rozhodčího k pořadateli utkání, k příslušné komisi rozhodčích a k Českému volejbalovému svazu obecně,
• kdo a za jakých podmínek může být rozhodčím beachvolejbalu,
• systém přípravy rozhodčích.
Oficiální pravidla beachvolejbalu – výklad:
• zařízení a vybavení; účastníci utkání; uspořádání hry; činnosti ve hře,
• odbití – důraz na specifiku tohoto pravidla (nečistá odbití – nesoučasné nasazení rukou na
míč - dvojdotek, držení míče),
• současný úder; blok,
• přerušení – procedura dopadu míče v blízkosti čáry; zranění hráče - protokol,
• zdržování; chování účastníků; rozhodčí.
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Po výkladu se doporučuje uspořádat panelovou diskusi.
Hrací řád beachvolejbalu – výklad:
• start hráčů; náležitosti jednotlivce,
• věkové kategorie; obecné povinnosti družstev; povinnosti pořadatele,
• hřiště a jeho vybavení; termíny a začátky utkání; nástup k utkání; přerušení a předčasné
ukončení utkání,
• zápis o utkání; řízení utkání; práva a povinnosti rozhodčích, trenérů a hráčů.
Po výkladu se doporučuje uspořádat panelovou diskusi.
Administrativa rozhodčího:
• vyúčtování náležitostí rozhodčího, cestovné; sledování příjmů a jejich zdanění,
• povinnosti zapisovatele jako člena sboru rozhodčích.
Psychologie rozhodčího:
• příprava na utkání,
• chování ve vypjatých situacích.
Test a ústní zkouška:
Test obsahuje cca 50 otázek se zaměřením:
• 75 % otázky z pravidel,
• 15 % otázky z Hracího řádu,
• 10 % otázky z ostatní problematiky (předpisy ČVS, psychologie apod.).
Ústní zkouška má diskusní charakter se zaměřením na řešení herních situací, na gestikulaci
rozhodčího, na chyby, kterých se rozhodčí dopustil v písemném testu.

PaedDr. Zdeněk Haník, Ph.D., v.r.
předseda ČVS

Ing. Ivan Iro, v.r.
generální sekretář ČVS
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