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MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ 
 
 Tento dokument stanovuje zásady a podmínky pro zařazování rozhodčích 

do evidence FIVB, účastí na školeních mezinárodních rozhodčích, 
stanovení „ratingu“ pro CEV a FIVB;  

 
1.1 Zásady pro za řazování rozhod čích ČVS do evidence FIVB 
 Zařazení rozhodčích do evidence FIVB vyplývá z předpisů FIVB. 
 Evidence u FIVB je základní podmínkou pro účast NR (národních 

rozhodčích) na mezinárodních školeních rozhodčích. 
 Seznamy rozhodčích s délkou evidence u FIVB je uveřejňováno na webu  

ČVS v záložce „rozhodčí“.  
 
1.1.1 Výběrová kritéria  
  a) zařazení na výkonnostních listinách ČVS; 
 b)  věková hranice; 
 c) délka praxe. 
 
1.1.1.1 Kritérium „výkonnostní listiny ČVS“ 
 Předpis FIVB stanovuje, že rozhodčí řídí utkání nejvyšších soutěžích ČVS.  
 a) rozhodčí musí být zařazen minimálně na listině „A“; 

b) rozhodčí musí být na listině „A“ jako aktivní rozhodčí nejméně po dobu 
dvou následujících soutěžních období;  

c) v hodnocení na této listině se rozhodčí umístil do 20. místa listiny „A“. 
 
1.1.1.2 Kritérium „věk“ 
 Předpis FIVB stanovuje, že rozhodčí NF musí nejpozději do 41 let 

absolvovat kurz pro kandidáty mezinárodních rozhodčích (dále jen „kurz“). 
a) horní věková hranice pro první zařazení do evidence FIVB je 36 let 

včetně; 
b) dolní věková hranice pro první zařazení do evidence FIVB je 23 let. 

 
1.1.1.3 Kritérium „délka praxe“ 
 Toto kritérium stanovuje minimální délku praxe rozhodčích v součtu na 

všech listinách ČVS 
a) minimální délka praxe je 5 let.  
 

1.1.2 Všeobecná ustanovení 
a)  KR ČVS může snížit ve výjimečných případech snížit podmínku danou 

bodem 3.1.1.3 tohoto předpisu o 1 rok;   
b) zařazení do evidence FIVB nezaručuje rozhodčím účast na „kurzu“; 
c) zařazení do evidence FIVB může být přerušeno, ač z jakéhokoliv 

důvodu nebo důvodů vyplývajících z tohoto předpisu, nejdéle s tím, že 
rozhodčí musí být v průběhu posledních 5ti letech evidován 3 roky;  

d) udělení disciplinárního trestu rozhodčímu je důvodem vyřazení 
z evidence na dobu jednoho roku. 
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1.2 Mezinárodní kurz rozhod čích (dále jen MKR)  
  
 Podmínky účasti rozhodčích NF na MKR jsou definovány   body 47.3.1 a 

47.3.2. předpisu FIVB - „FIVB Sports Regulations“ v platném znění.  
 
1.2.1 Podmínky účasti 
 
1.2.1.1 Limity FIVB 
 ČVS má ze strany FIVB stanovený limit celkového počtu MR 

(mezinárodních rozhodčích) a KMR (kandidátů mezinárodních rozhodčích). 
a) limit MR   10 
b) limit KMR    2 
 
KR ČVS při rozhodování o vyslání rozhodčích na MKR musí vždy 
přihlédnout k těmto omezením a jejich aktuálním naplněním. 

 
1.2.1.2 Délka evidence u FIVB 
 a) minimální délka evidence jsou tři roky při splnění podmínky dané bodem 

3.1.2 c) tohoto předpisu. 
 
1.2.1.3 Výkonnost rozhodčích 

a) Výběr adeptů pro MKR bude vybírán na základě prokazatelných 
výsledků v hodnocení rozhodčích minimálně za období čtyř let. 

b) zařazení na výkonnostních listinách ČVS. 
 
1.2.1.4 Věk 
 a) Horní věková hranice je 38 let včetně; 

b) Dolní věková hranice je dána předpisem FIVB (25 let) a tímto předpisem.   

Rozhodující datum pro danou horní věkovou hranici pro MR je k 31. 12. 
příslušného roku. 

 V případě, kdy KR ČVS musí rozhodnout z více kandidátů, kteří mají 
stejnou či srovnatelnou dlouhodobou výkonnost a splňují všechny další 
kritéria (podmínky) tímto předpisem, je stáří resp. věk rozhodčího, 
v blízkosti horní hranice, rozhodujícím ukazatelem.  

 
1.2.1.5 Znalost angličtiny 

a) každý adept musí prokázat KR ČVS znalost anglického jazyka jak 
v písemném tak i mluveném projevu na základě předem stanovených 
pravidel; 

b) test ze znalosti anglického jazyka a znalosti pravidel v angličtině se 
provádí za přítomnosti subkomise KR ČVS pro mezinárodní činnost 

 
1.2.2. Kvalifikace o účast na MKR 
 V případech, kdy je pro účast na MKR k dispozici více srovnatelných 

kandidátů, musí KR ČVS uspořádat kvalifikaci o účast na MKR. 
 Kvalifikaci organizuje KR ČVS. Hodnocení se provádí schválenou 

metodikou pro hodnocení rozhodčích.  
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 Vítěz této kvalifikace získá právo zúčastnit se MKR. 
 
1.2.3 Všeobecná ustanovení 

a) KR ČVS je povinna uveřejnit na web ČVS posouzení kandidátů pro MKR 
a své rozhodnutí; 

b) Účast rozhodčího na MKR je předmětem schválení SR ČVS na základě 
návrhu KR ČVS; 

c) účast na MKR resp. není tímto předpisem zaručen. 
 
 
1.3 Rating (hodnocení) mezinárodních rozhod čích (dále jen MR) 
  
 Pro evidenci CEV potažmo FIVB, NF musí každý rok předkládat rating MR 

v rámci vlastní federace. 
a) tento rating (hodnocení resp. pořadí) vypracovává KR ČVS; 
b) rating je vypracován na základě hodnocení předchozího soutěžního 

období; 
c) rating respektuje dosažené pořadí na daných výkonnostních listinách 

s tím, že MR, kteří jsou případně zařazeni na nižších listinách než je 
„A“ budou vždy v rámci ratingu zařazeni až po MR na listině vyšší; 

d) pokud je rozhodčí v disciplinárním trestu bude tato skutečnost uvedena 
do ratingu s uvedením délky trvání a důvodu; 

e) KR ČVS může na základě schválení SR ČVS provést úpravy a doplnění 
ratingu nad rámec dosažených výsledků; KR ČVS musí tyto úpravy 
uveřejnit na web ČVS včetně důvodové zprávy; 

f) rating je uveřejněn na stránkách ČVS. 
 


