Z á p i s č. 13/2018
ze zasedání legislativní komise ČVS konaného dne 1. listopadu 2018 v Praze
===============================================================================

Přítomni: M. Doleček, P. Sedlatý, V. Tabara, J. Sloup
Omluveni: J. Kmoníček, R. Wiesner
Host: J. Dumek
Program:
1) Směrnice Podpora rozvoje beachvolejbalu
2) Změna přílohy č. 1 směrnice Reprezentace České republiky v beachvolejbalu
3) Žádost o stanovisko LK – start v beachvolejbalových soutěžích
4) Změna směrnice Statut odborných komisí
5) Start hráčů na Mistrovství ČR žactva
6) Registrační řád volejbalu
1) Směrnice Podpora rozvoje beachvolejbalu
J. Sloup připravil návrh směrnice (schvaluje výbor ČVS) a návrh její přílohy „Bodované
požadavky …“ (schvaluje SR) na základě závěrů z minulého jednání LK a na základě jednání
s J. Dumkem. LK návrh projednala a upravila. LK navrhuje schválit přílohu na nejbližším
jednání SR s účinností od 25. 11. 2018 (termín zasedání výboru ČVS) s podmínkou, že vlastní
směrnici schválí výbor ČVS.
Předseda LK předloží návrh směrnice a její přílohy k projednání ve SR.
2) Změna přílohy č. 1 směrnice Reprezentace České republiky v beachvolejbalu
J. Dumek předložil návrh na změnu přílohy č. 1 „Výkonnostně-motivační systém podpory
hráčů beachvolejbalu“ ke směrnicie Reprezentace ČR v beachvolejbalu. LK nemá k návrhu
žádné legislativní připomínky, neboť se jedná vesměs o úpravu finančních odměn
reprezentantů za výsledky na významných mezinárodních turnajích v beachvolejbalu.
Předseda LK předloží návrh změny přílohy směrnice k projednání ve SR.
3) Žádost o stanovisko LK – start v beachvolejbalových soutěžích
LK byla požádána o stanovisko k následujícímu: „Mohou fyzické osoby startovat v soutěžích
ČVS? Nebo musí vždy reprezentovat právnickou osobu – klub? Týká se soutěží
v beachvolejbalu.“
Podmínky pro start v soutěžích beachvolejbalu stanovuje v soutěžích řízených ABV „Hrací řád
beachvolejbalových soutěží dospělých a mládeže ABV ČVS pro období 2018 / 2019“, pro
ostatní soutěže rozpisy (propozice) těchto soutěží. Záleží tedy, co je stanoveno v těchto
dokumentech.
Podle Hracího řádu ABV mohou na turnajích ABV startovat hráči, kteří jsou občany ČR nebo
cizích států a kteří mají platnou registraci ČVS a uhradili LP. Podmínkou startu v soutěžích
ABV není, že musí reprezentovat právnickou osobu – klub.
4) Změna směrnice Statut odborných komisí
LK obdržela návrh na rozdělení úseku mládeže a vzdělávání na úsek mládeže a na úsek
vzdělávání. Na základě tohoto návrhu byla směrnice upravena v části týkající se „Pracovní
komise“.
Předseda LK předloží návrh změny směrnice k projednání a schválení ve SR s účinností od
1. 1. 2019.

5) Start hráčů na Mistrovství ČR žactva
LK obdržela žádost projednat následující:
Hráč hraje v mateřském oddíle krajský přebor a hostuje v družstvu, které hraje Český pohár.
Obě družstva postoupí na Mistrovství ČR. Za jaké družstvo nastoupí takový hráč na
Mistrovství ČR?
Start hráčů upravuje Soutěžní řád volejbalu a Rozpisy soutěží:
A) Soutěžní řád volejbalu (SŘV)
Článek 10 Start hostujících hráčů
1. Hráč může během soutěžního období hostovat maximálně ve dvou družstvech jiného než
mateřského oddílu. Druhé hostování může být zahájeno až po skončení prvního hostování.
1.1 Pokud hráč nepřesáhne k datu stanovenému rozpisem soutěže 23 let a hráčka k datu
stanovenému rozpisem soutěže 21 let:
a) není jeho(jí) start za družstva mateřského oddílu tímto omezen,
b) nemůže hostovat za družstvo hrající stejnou soutěž jako družstvo mateřského oddílu, na
jehož soupisce je uveden(a),
c) na soupisce družstva, ve kterém hostuje, je označen(a) „H“ s uvedením názvu mateřského
oddílu
Podle odst. 1.1.b) startuje hráč za družstvo mateřského oddílu.
Podle čl. 1, odst. 3 SŘV však mohou rozpisy soutěží obsahovat specifické odlišnosti.
B) Zásady Rozpisu Mistrovství ČR žáků a žákyň 2019
9. Podmínky účasti a náležitosti
Start „H“ hráčů(-ek) - pokud mateřské družstvo hráče(-ky) i družstvo, ve kterém hráč(-ka)
hostuje, startují/startovaly v MČR a hráč(-ka) je na soupisce mateřského družstva, pak platí
ustanovení čl. 10, odst. 1.1.b SŘV, tj. hráč(-ka) nemůže nastoupit za družstvo, ve kterém
hostuje
Podle tohoto ustanovení startuje hráč za družstvo mateřského oddílu.
C) Rozpis Českého poháru:
10. Podmínky účasti a povinnosti pořadatelů a družstev:
a) Doplnění a upřesnění SŘV :
ag) V případě postupu družstva, ve kterém hráč(-ka) hostoval, do MČR staršího žactva smí
nastoupit pouze za družstvo oddílu, ve kterém hostoval. Nerozhoduje, zda tam ještě hostuje
či nikoliv.
Toto ustanovení nemá v Rozpise Českého poháru mládeže žádné opodstatnění, neboť se
týká jiné soutěže, než je Český pohár mládeže. Rozpis nemůže stanovovat podmínky pro
jiné soutěže, zvláště když je s nimi v rozporu.
Závěr:
Na základě výše uvedeného startuje hráč v Mistrovsví ČR žactva za družstvo mateřského
oddílu.

6) Registrační řád volejbalu
V. Tabara předložil na minulé jednání LK návrh změny směrnice Registrační řád volejbalu
(RŘV) připravený RMK. LK souhlasí s úpravou RŘV, ale protože se navrhuje účinnost změny
od 1. 7. 2019, navrhuje návrh změny projednat na začátku roku 2019 a předložit jej ke
schválení jarnímu zasedání výboru ČVS spolu s plánovanou úpravou Přestupního řádu
volejbalu.

Zapsal: J. Sloup

