
             ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ  
                     160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19 
                    Komise rozhodčích 

 
 
 

strana 1 

 

SAZEBNÍK SRÁŽEK KR ČVS 

 

tvoří přílohou materiálu ČVS „Výkonnostní listiny rozhodčích ČVS, listiny delegátů ČVS, 
mezinárodní rozhodčí“, schváleného SR ČVS dne 20.9.2016 (dále jen Kritérií)                                         

ÚVOD 
 

KR ČVS na základě „Kritérií“ vypracovala „ Sazebník srážek KR ČVS“ pro zjištěné chy-
by, které jednoznačně vyplývají ze zápisu o utkání. Srážky uvedené v bodu 1. „Adminis-
trativní chyby v zápisu o utkání“ a v bodu 2. „Porušení PV a dalších STD“  jsou použity 
pro soutěže hodnocené dle bodu 2.1.1.2 „Kritérií …“. Srážky za tyto chyby v ostatní 
soutěžích jsou plně v kompetenci KR ČVS a jsou přičítány k celkovému hodnocení roz-
hodčích. 

   
1 ADMINISTRATIVNÍ CHYBY V ZÁPISU O UTKÁNÍ  

 

 O administrativních chybách rozhoduje a zaznamenává je do VISu pov ěřený 
pracovník KR ČVS. Postihovat lze pouze níže uvedené administrativní chyby v 
zápisu o utkání ve všech soutěžích pořádaných ČVS:  

 

1.1 V tabulce „DRUŽSTVA, LIBERO, FUNKCIONÁ ŘI, PODPISY“:  
  
1.1.1 Nevyplněny názvy družstev – za každou chybu  ..................  srážka 0,005 bodu, 
  
1.1.2 Neuvedení libera mezi hráči uvedenými v zápise  ................  srážka 0,002 bodu, 
  
1.1.3 Neoznačen kapitán družstva kroužkem (jeden nebo oba)  ...  srážka 0,001 bodu, 
  
1.1.4 Nevyplněno čitelně příjmení trenéra 
 (je podepsán - jeden nebo oba)  ...........................................  srážka 0,001 bodu, 

 

1.1.5 Nepodepsán kapitán před utkáním (jeden nebo oba) ...........   srážka 0,008 bodu, 

 

1.1.6 Nepodepsán trenér přítomný před utkáním (je-li uveden čitelně - jeden nebo oba) 
   .............................................................................................  srážka 0,008 bodu. 
 

1.2 V tabulce „VÝSLEDKY“:  

 

1.2.1 Nevyplněny názvy družstev – za každou chybu  ..................  srážka 0,005 bodu, 

 

1.2.2 Chybné nebo chybějící údaje ve sloupcích – za každou chybu 
    ............................................................................................  srážka 0,001 bodu, 
  ..............................................................................................  (max.  0,003 bodu), 

 
 

1.2.3 Nevyplnění číselných údajů   ................................................  srážka 0,005 bodu, 

 

1.2.4 Neuvedení vítěze nebo výsledek utkání  ..............................  srážka 0,005 bodu. 
 

1.3 V tabulce „SCHVÁLENÍ“:  

 

1.3.1 Neuvedení čitelného příjmení a jména člena sboru rozhodčích: 
a) jednotlivce  ......................................................................  srážka 0,001 bodu, 
b) všech maximálně  ...........................................................  srážka 0,003 bodu, 
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1.3.2 Schází podpisy funkcionářů nebo členů sboru rozhodčích po utkání: 
a)  kapitán (jeden nebo oba)  ...............................................  srážka 0,008 bodu, 
b) rozhodčí (jeden nebo všichni)  ........................................  srážka 0,010 bodu, 
c) zapisovatel  .....................................................................  srážka 0,003 bodu. 

 

1.4 V tabulce „SANKCE“ a „SET“:  
  
1.4.1 Chybný záznam udělené „karty“ nebo bodu  ........................  srážka 0,003 bodu. 
 

1.5 V tabulce „POZNÁMKY“:  
  
1.5.1 Chybějící hodnocení trenéry bez vyjádření rozhodčího  .......  srážka 0,002 bodu, 
 (hodnocení se nezapočítává), 
  
1.5.2 Nepodepsané hodnocení trenérem(y)  .................................  srážka 0,007 bodu, 
 (hodnocení se započítává), 
  
1.5.3 Neuvedeno zdůvodnění opožděného začátku utkání  ..........  srážka 0,003 bodu, 
  
1.5.4 Záznam kapitána (trenéra) bez vyjádření rozhodčího ...........  srážka 0,003 bodu, 
  
1.5.5 Neuveden (uveden nedostatečně) popis vyloučení za urážlivé chování 
 či diskvalifikace  ....................................................................  srážka 0,005 bodu. 
 
2 PORUŠENÍ PV a dalších STD  

 

 O porušení oficiálních pravidel volejbalu a dalších sportovně – technických do-
kumentů rozhoduje KR ČVS a zaznamenává je do VISu pov ěřený pracovník 
KR ČVS. Jedná se o zjištěné porušení a chyby, které jednoznačně vyplývají ze 
zápisu o utkání a které jsou předmětem jednání nejen KR ČVS ale i STK ČVS či 
DK ČVS. 

 
 

2.1 Neoprávn ěné záznamy do zápisu o utkání:  
–  členy družstva bez vyjádření rozhodčího  .......................  srážka 0,015 bodu. 
 

2.2 Chybný záznam startu bez pr ůkazu člena ČVS na OP:  
–  jednoho nebo více hráčů či funkcionářů  ..........................  srážka 0,004 bodu. 
 

2.4 Ostatní chybná rozhodnutí:  
 Ve všech případech, které nejsou přímo uvedeny v „Sazebníku“, budou provinění 

a přestupky posuzovány podle uvedeného příkladu svým charakterem a závaž-
ností nejbližším. 
 

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 

Tento „Sazebník srážek KR ČVS“ je nedílnou součástí „Kritérií…“ schválených 
SR ČVS dne 20.9.2016. 

 
 
                  Pavel   Z e m a n , v.r.      Ing. René Č i n á t l , v.r. 
         místopředseda předseda KR ČVS                   sekretář KR ČVS 


