
 
                                                       

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ 
CZECH VOLLEYBALL FEDERATION 

__________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Bělohorská 19 tel.:       420 245 006 210   e-mail: cvf@cvf.cz Bank Connection: Raiffeisenbank a.s. 
160 00 Praha 6 fax:       420 245 006 209   http://www.cvf.cz 777119/5500 
IČO: 54 02 85        Bankovní spojení:  Raiffeisenbank, a.s. 
         777119/5500 

Titl. 
Donovan DŽAVORONOK 
hráč VK Karlovarsko 
Vinohrady 78a 
639 00 Brno 

V Praze, 20. dubna 2016 
 

Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČVS (dále jen DK) 
   

Disciplinární komise ČVS (dále DK ČVS) projednala na svém zasedání dne 19.4.2016 v 
Praze diskvalifikaci hráče Donovana Džavoronoka v utkání EX-M-I č. 178 (VK ČEZ Karlovarsko - 
VK Dukla Liberec)  hraném dne 11.4.2016. Jednalo se o opakované (3x) hrubé chování, dle 
Pravidel volejbalu (PV) pravidlo 21.2.1 (jednání v rozporu s dobrými mravy nebo morálními 
principy), které vedlo, s uplatněním pravidla 21.4.2 ( progresivní sankcionování), až ke 
konečné diskvalifikaci ve smyslu (PV) prav. 21.3.3.4. 
 

DK ČVS se seznámila se všemi podklady - zápis z utkání, písemné vyjádření prvního 
rozhodčího, delegáta ČVS, zástupce oddílu a provinilého hráče a shledala je natolik průkazné, 
že upustila od předvolání provinilého. 
 

DK ČVS rozhodla ve smyslu DŘV čl. 4, odst. 2 a 3 o provinění hráče Donovana 
Džavoronoka, které podle čl. 2 odst. 1a, 1e kvalifikovala jako porušení řádů, směrnic, nařízení 
a ostatních předpisů ČVS a porušení norem morálky a ukládá mu podle DŘV čl. 5 odst. 1c jako  

 
t r e s t 

zastavení závodní činnosti (ZZČJ) na 3 utkání. 
Trest ZZČJ se týká všech funkcí uvedených v zápise o utkání (T; AT; D; M) a platí pro 

mistrovská utkání extraligy mužů. 
Trest  je nepodmíněný. 

Účinnost trestu je od 11.4.2016 
 
Zdůvodnění:   
Hráč Donovan Džavonorok se dopustil opakovaně hrubého chování, které vedlo nejprve k 
„trestu“ dle PV prav. 21.3.1 (tlučení do podlahy v místě údajného dopadu míče), dále k 
„vyloučení“ dle PV prav. 21.3.2.3 (nesportovní gesto a nevhodný komentář) a následně 
„diskvalifikaci“ dle PV prav. 21.3.3.4. (kopnutí do židle a láhve s pitím). Při postupu rozhodčího 
uplatněno PV prav. 21.4.2 – opakované nevhodné chování. 
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Poučení:  
Proti tomuto rozhodnutí DK ČVS má provinilec ve smyslu DŘV dle článku 22, odst. 1, právo na 
odvolání ke správní radě ČVS a to písemně po zaplacení poplatku ve výši 150,- Kč do dvaceti 
dnů od odeslání rozhodnutí DK ČVS. 
S pozdravem 
 

   
 
 
Ing. Ivan IRO 
CVF General Secretary / Generální sekretář ČVS 
E-mail: iro@cvf.cz 
 
 

Co: Výbor volejbalového oddílu VK Karlovarsko 
Sekretariát ČVS 

 


