Listina rozhodčích „EX“
článek 1
základní ustanovení
1. Tento předpis upravuje, doplňuje předpis SR ČVS „Kritéria hodnocení rozhodčích…“
v rozsahu tohoto předpisu SR ČVS.
2. Tento předpis definuje práva a povinnosti rozhodčích, delegátů, KR ČVS, AVOK-M a
dalších funkcionářů ČVS v rozsahu uvedeném v tomto předpisu.
3. Tento předpis se vztahuje pouze na rozhodčí, kteří řídí EX-M
4. Tento předpis SR ČVS (dále jen „Předpis“) stanovuje:
a) listinu rozhodčích „EX“
b) zásady pro zařazení rozhodčích na výkonnostní listinu rozhodčích „EX“
c) pravidla a zásady hodnocení rozhodčích na listině rozhodčích „EX“, kvalifikace,
sestupy, postupy
d) zásady pro delegování rozhodčích v soutěži ČVS – EX-M
e) postupy při porušování STP
f) srážky při porušování STP
článek 2
listiny rozhodčích
A. listina rozhodčích „EX“
1. Listina „EX je listina rozhodčích ČVS v maximálním počtu 14 rozhodčích, kteří jsou
oprávněni řídit veškerá utkání soutěží ČVS.
2. Pouze rozhodčí na listině „EX“ jsou oprávněni řídit soutěž EX-M na pozici 1. Rozhodčího
3. Horní věková hranice pro listinu „EX“ je 58 let
4. Dolní věková hranice pro vstup na listinu je 50 let
5. Rozhodčí na listině „EX“ je povinen vykonávat funkci delegáta pro listinu rozhodčích
listiny „A“ v soutěžích EX-Ž a dále jako delegát listiny „B“
B. Listina rozhodčích „A“
1. Listina rozhodčích „A“ je listina rozhodčích ČVS v počtu 14 rozhodčích, kteří jsou
oprávněni řídit všechny soutěže ČVS vyjma EX-M na pozici 1. Rozhodčího (s výjimkou

4.2.d, 4.2.e)
2. Rozhodčí na listině rozhodčích „A“ jsou oprávněni řídit utkání EX-M na pozici 2.
Rozhodčího za podmínek stanoveným tímto předpisem (čl. 4)
článek 3
Zásady sestupu, kvalifikace a postup na listinu EX:
1. sestupy
a) z listiny nelze přímo sestoupit na listinu „A“
2. kvalifikace, postupy

b) rozhodčí, kteří se umístili na 13. a 14. místě konečného hodnocení za uplynulou
sezónu „sestoupí“ do kvalifikace, resp. mají právo se zúčastnit o setrvání na listině
„EX“
c) kvalifikace o listinu „EX“ se mají právo zúčastnit 2 4 rozhodčí z listiny „A“, kteří se
v hodnocení na listině „A“ za uplynulou sezónu umístí v konečném hodnocení na
prvních dvou čtyřech místech listiny „A“ a nevztahuje se na ně omezení dle čl. 8
tohoto předpisu
d) kvalifikace o listinu „EX“ probíhá formou kvalifikačního turnaje ; kvalifikační turnaj je
pouze „přípravný“ turnaj EX družstev před zahájením soutěží; o určení, o který
turnaje se bude jednat rozhodne KR ČVS ve spolupráci s AVOK-M
e) kvalifikační turnaje nesmí omezit rozhodčí splnit si povinnosti dané „Kritériemi
rozhodčích…“ a článkem 7 tohoto předpisu
f) rozhodčí, kteří se v konečném hodnocení celé kvalifikace umístí na 1. a 2. místě mají
právo být zařazeni pro následující období na listinu „EX“
g) hodnocení na kvalifikačním turnaji rozhodčích se provádí delegáty listiny „A“ s tím, že
dva (2) delegáty si určí AVOK-M a dva (2) delegáty určí předseda TD. Pokud AVOK-M
neurčí na vyzvání předsedy TD dva (2) delegáty, tak budou tito delegáti následně
vybráni předsedou TD
h) kvalifikační turnaje musí proběhnout nejpozději do konce srpna daného roku (halové
turnaje pořádané extraligovými družstvy nebo ČVS)
i) kvalifikace o setrvání na listině „A“ se zúčastní rozhodčí, kteří se umístili v daném
roce na 11. až 14.místě
článek 4
Delegace rozhodčích
1. Delegaci rozhodčích provádí a zajišťuje pracovník řízení soutěže EX-M předseda KR ČVS
nebo jím pověřený člen KR ČVS
2. Delegace pro základní část soutěže EX-M a baráže o EX-M:
a) jsou vždy delegováni rozhodčí na listině „EX“ na pozici 1. rozhodčího a dle potřeby i
na pozici 2. rozhodčího
b) rozhodčí na listině „A“, kteří se v předchozím soutěžním období umístili na 1. až 6.
místě listiny „A“ mají právo být delegováni na utkání základní části soutěže EX-M, ale
pouze do funkce 2. Rozhodčího (s vyjímkou 4.2.d);
c) delegační pracovník KR ČVS má právo pro zajištění delegací Ex-M a Ex-Z využít
možnosti delegovat i rozhodčí nad rámec těchto kritérií
d) delegační pracovník má právo delegovat na pozici 1.rozhodčího i rozhodčího z listiny
„A“, kteří se v minulé sezoně umístili na 1.-6.místě v případě, kdy druhým rozhodčím
bude rozhodčí listiny Ex, který byl v minulé sezoně hodnocen jako nejhůře desátý
(tyto delegace nesmí být využity v play-off a lze je využít po min. 3 utkáních
rozhodčího listiny „A“ v základní části jako 2.rozhodčího v Ex-M)
e) mezinárodní rozhodčí (do 45 let) nebo „kandidáti“ mezinárodního rozhodčí, kteří se
neumístili na listině „A“ mezi 6-ti nejlépe hodnocenými rozhodčími na listině „A“ za
předchozí soutěžní období, mohou být delegování na utkání základní části EX-M
pouze do funkce 2. rozhodčího Pozn.: AVOK-M si uvědomuje nutnost růstu a podpory mladé
generace mezinárodních rozhodčích, z tohoto důvodu definuje toto pravidlo

f) seznam rozhodčích z listiny „A“ oprávněných rozhodovat podle čl. 4, bod 2. odst. b) a
c) předá KR ČVS pracovníkovi, který zajišťuje delegaci rozhodčích soutěže EX-M a to
nejpozději do 31. 7. běžného. konce srpna daného roku
3. Delegace rozhodčích pro předkolo play-off a kola play-off EX-M:
a) pro předkolo play-off jsou delegováni rozhodčí z listiny EX, případně mohou být
delegováni na pozici 2. rozhodčího rozhodčí z listiny „A“ podle pravidla pro delegaci
pro základní část soutěže „EX“
b) první kolo play-off (čtvrtfinále)jsou delegováni na utkání pouze rozhodčí listiny „EX“
c) pro 2. kolo play-off (semifinále) jsou delegováni rozhodčí z listiny „EX“ po dohodě
mezi družstvy, kterých se utkání dotýkají, družstva se musí shodnout na 8 jménech
rozhodčích
d) pro 3. kolo play-off (finále o 1. a 3. místo) jsou delegováni pouze rozhodčí z listiny
„EX“ vždy po dohodě družstev, kterých se to týká
4. Pravidla pro delegace finále ČP-M
Pro finálové utkání či finálový turnaj ČP-M mohou být delegováni rozhodčí z listiny
„EX“.A
5. Delegace rozhodčích pro zápasy Ex-Z
a) pro zápasy Ex-Z jsou na pozici 1.rozhodčího primárně delegováni rozhodčí, kteří
mohou vykonávat tuto funkci i v Ex-M vč.rozhodčích spadajících do bodu 4.2.d
b) delegační pracovník KR ČVS může pro delegace Ex-Z využít možnost delegovat
rozhodčí nad rámec bodu 5.a z listina A
Článek 5
Hodnocení rozhodčích
a) hodnocení rozhodčích se provádí ve všech utkáních EX M a finálového utkání nebo
finálového turnaje ČP-M
b) všechna hodnocení jsou započítávána do celkového hodnocení rozhodčích listiny
„EX“ a „A“ za dané soutěžní období
c) hodnocení rozhodčích provádí a zajišťuje komise delegátů prostřednictvím delegátů
z listiny „A“, dle stanovené metodiky hodnocení rozhodčích pro listinu „A“
d) hodnocení rozhodčích listiny „EX“ je zasíláno rozhodčím a pracovníkovi určeném
komisí delegátů do tří následujících dnů po skončení utkání na e-mail:
e) hodnocení rozhodčích do evidence VIS zajišťuje a provádí pracovník určený komisí
delegátů
f) po skončení soutěže EX-M předá komise delegátů konečné hodnocení rozhodčích
EX-M předsedovi AVOK-M a KR ČVS
článek 7
Účasti na seminářích a školeních, prokázání odborné znalosti
Rozhodčí listiny „EX“ se obecně řídí předpisem „Kritéria hodnocení…“ a mají:
a) povinnou účast na semináři pro rozhodčí listiny „A“
b) splnění prokázání odborné znalosti dle „kritérií hodnocení…“ v rozsahu pro listinu „A“

článek 8
Omluvy z utkání
Rozhodčí listiny „EX“ a „A“ mohou pro utkání EX-M:
1. před zahájením základní části soutěže a play-off:
a) definovat max. 6. termínů jako nedostupnost
2. v průběhu základní části soutěže a play-off:
a) mít 2 omluvy, minimálně týden před konáním utkání, bez uvedení důvodů
b) omluvy minimálně 2 týdny před konáním utkání z důvodu delegace CEV, FIVB
c) v případě naléhavých skutečností jsou omluvy z utkání předmětem řešení
s vedoucím soutěže delegačním pracovníkem a následně s KR ČVS, za naléhavé
skutečnosti se považuje nemoc nebo jiný vážný osobní důvod. Pracovní
zaneprázdnění nelze za naléhavý důvod považovat.
V případě, že rozhodčí listiny „EX“ a „A“ opakovaně (2x a více) nedodrží stanovená pravidla
dle tohoto článku, bude mu automaticky pozastavena činnost na listině „EX“ a pro
následující soutěžní období automaticky vyřazen z listiny „EX“. Rozhodčí na listině „A“
nebude dále v soutěžním období delegován pro soutěž EX-M a v případě, že by se umístil
v celkovém hodnocení listiny „A“ na 1. a 2. místě, ztrácí právo účasti v kvalifikaci o listinu
„EX“ a pro následující soutěžní období a zároveň ztrácí právo být delegován pro soutěž
EX-M nebo finálový turnaj či utkání ČP-M.
Pozn.: AVOK-M považuje soutěž EX M za vrcholnou soutěž českého volejbalu, a navíc vnímá rozhodčí na
listině „EX“ jako rozhodčí, kteří si uvědomují svou pozici, a proto od nich vyžaduje „profesionální přístup“,
ale na druhou si je AVOK-M vědom, že nejsou zcela resp. v plném rozsahu profesionálními rozhodčími ČVS,
ale mají své privátní „životy“.

Článek 9
Přechodná ustanovení pro soutěžní období 2018/2019
1. Listina „EX“ bude vytvořena z hodnocení rozhodčích listiny „A“. Na listinu „EX“ budou
přeřazeni všichni rozhodčí listiny „A“, kteří se v soutěžním období 2017/2018 podle
hodnocení KR ČVS umístili na 1. až 14. místě (Příloha č. 1).
2. Právo být delegován v soutěži EX-M na pozici 2. rozhodčího budou mít ti rozhodčí listiny
„A“, kteří se v hodnocení listiny „A“, za soutěžní období 2017/2018, umístili na 15. až 20.
Místě (s výjimkou 4.2.c a 4.2.d)
3. Právo být delegován v soutěži EX-M na pozici 2. rozhodčího v soutěži EX budou mít i
mezinárodní rozhodčí na listině „A“, kteří nesplnili podmínky čl. 9, odst. 1 a 2
4. Vzhledem k tomu, že došlo k administrativnímu rozhodnutí SR ČVS po skončení soutěže
o zrušení srážky jednoho rozhodčího, došlo ke změně v pořadí rozhodčích a tudíž
k znevýhodnění rozhodčího na 21.místě listiny A. Pro sezonu 2018/2019 bude tudíž
zařazen rozhodčí z listiny A sezony 2017/2018 na 21.místě mezi skupinu rozhodčích
listiny A oprávněných řídit EX-M na pozici 2.rozhodčího (s výjimkou 4.2.d)
Článek 10
Závěrečná ustanovení
Tento předpis pouze doplňuje a upravuje stávající předpis „Kritéria hodnocení rozhodčích
…“.

Pokud není v tomto předpisu výslovně uvedeno či stanoveno jinak, tak se na rozhodčí listiny
„EX“ obecně vztahují ustanovení předpisu „Kritéria hodnocení rozhodčích…“.

V Praze 18. 7. 2018

____________________________
Mgr. Marek Pakosta
předseda ČVS

____________________________
Ing. Milan Labašta
generální sekretář ČVS

