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SAZEBNÍK SRÁŽEK KR ČVS 

 

tvoří nedílnou přílohou materiálu ČVS „Kritéria…“, schváleného SR ČVS dne 13.9.2017                                          

ÚVOD 
 

KR ČVS na základě „Kritérií …“ vypracovala „ Sazebník srážek KR ČVS“ pro nedodrže-
ní ustanovení obsažených v „Kritériích …“ a zjištěné chyby, které jednoznačně vyplývají 
ze zápisu o utkání.  
Srážky uvedené v bodu 2. „Administrativní chyby v zápisu o utkání“ a v bodu 3. „Poru-
šení STP“ jsou použity pro soutěže hodnocené dle bodu 6. „Kritérií …“, případné srážky 
za chyby v ostatní soutěžích jsou plně v kompetenci KR ČVS.  
Všechny srážky jsou odečítány k celkovému hodnocení rozhodčích dle bodu 4.4 „Kritérií 
…“. 
 

1. SRÁŽKY ZA NEDODRŽENÍ USTANOVENÍ KRITERIÍ  

 

 O udělení srážek za nedodržení ustanovení kritérií rozhoduje KR ČVS a zazna-
menává je do VISu pověřený pracovník KR ČVS. Postihovat lze pouze níže uve-
dené: 

 
1.1 Omluvy ze seminá ře a kvalifikací:  

1.1.1 Omluva včasná, příp. omluva z důvodu náhlého onemocnění …  srážka 0,0 bodu 

1.1.2 Omluva pozdní před akcí nebo nedostatečná ...................... ……  srážka 0,1 bodu 

1.1.3 Omluva po konání akce ........................................................ ……  srážka 0,2 bodu 

1.1.4 Neúčast bez omluvy   .............................................................    vyřazení z listiny  
 

1.2 Nedostupnosti 

1.2.1 Nevyznačení či neprovedení aktualizace nedostupnosti .......   srážka 0,003 bodu 

1.2.2 Odmítnutí delegace rozhodčího či delegáta v době  

 nevyznačené nedostupnosti  ................................................ …   srážka 0,03 bodu  

1.2.3 Opakované nevyznačení nedostupnosti či odmítání delegací  … vyřazení z listiny  
 

1.3  Nepřítomnost a pozdní p říchod na utkání    

 

 Pozdní příchody na utkání    

 a) Po stanoveném začátku utkání v průběhu čekací doby: 

1.3.1 V případech, které nemohl dotyčný svým jednáním ovlivnit (nehody, porucha au-
ta, velké zpoždění veřejné dopravy – přesahující více jak jednu hodinu, náhlá 
zdravotní indispozice). Všechny tyto události musí být doloženy oficiálním doku-
mentem a neprodleně odeslány KR ČVS, tj. do tří pracovních dnů   
………………………………………………………………………    srážka 0,0 bodu   

1.3.2 V neodůvodněných případech a v případech, kdy rozhodčí 

  nedodrží bod 1.3.1 ……………………………………………….   srážka 0,01 bodu  
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 b) V průběhu utkání po čekací době: 

1.3.3 V případech dle bodu 1.3.1 …………………………………. srážka 0,0 bodu  

1.3.4 V neodůvodněných případech  ………………………….. srážka 0,02 bodu 
 

 Nedostavení se k utkání 

1.3.5  Bez omluvy  …………………………………………………... vyřazení z listiny  

1.3.6 S dodatečnou omluvou ……………………………………… srážka 0,1 bodu 

1.3.7 V případě, kdy je příčinou událost (nehoda, zranění apod.), která vznikla po dobu 
cesty na utkání a nebylo možné se omluvit, resp. informovat KR ČVS nebo pra-
covníka pro předelegace, apod. Tyto příčiny musí být doloženy odpovídajícím 
způsobem v co nejkratším možném termínu ……………....   srážka 0,0 bodu 

1.4 Neoprávn ěné převzetí delegace 
1.4.1. Řízení oficiálního utkání na území ČR bez příslušné  

delegace KR ČVS ……………………………………………… srážka 0,1 bodu 
   
2. ADMINISTRATIVNÍ CHYBY V ZÁPISU O UTKÁNÍ  

 

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

 
 Kontrola zápis ů z utkání a jejich vliv na hodnocení rozhod čích  
 

 

2.1 Záhlaví zápisu:  

2.1.1 Neúplné či chybně vyplněné záhlaví zápisu  ........................  srážka 0,007 bodu, 

 
2.2 V tabulce „DRUŽSTVA, LIBERO, FUNKCIONÁ ŘI, PODPISY“:  

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

2.2.2 Neuvedení libera mezi hráči uvedenými v zápise  ................  srážka 0,002 bodu, 

2.2.3 Neoznačen kapitán družstva kroužkem (jeden nebo oba)  ...  srážka 0,001 bodu, 

2.2.4 Nevyplněno čitelně příjmení trenéra 

 (je podepsán - jeden nebo oba)  ...........................................  srážka 0,001 bodu, 

2.2.5 Nepodepsán kapitán před utkáním (jeden nebo oba) ...........   srážka 0,005 bodu, 

2.2.6 Nepodepsán trenér přítomný před utkáním (je-li uveden čitelně - jeden nebo oba) 

   .............................................................................................  srážka 0,008 bodu. 
 

2.3 V tabulce „VÝSLEDKY“:  

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

2.3.2 Chybné nebo chybějící údaje ve sloupcích – za každou chybu 

 . .............................................................................................  srážka 0,001 bodu, 

  ..............................................................................................  (max.  0,003 bodu), 
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2.3.3 Nevyplnění číselných údajů   ................................................  srážka 0,005 bodu, 

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

2.4 V tabulce „SCHVÁLENÍ“:  

2.4.1 Neuvedení čitelného příjmení a jména člena sboru rozhodčích: 

a) jednotlivce  ......................................................................  srážka 0,001 bodu, 

b) všech maximálně  ...........................................................  srážka 0,003 bodu, 

 

2.4.2 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. 
 

2.5 V tabulce „SANKCE“ a „SET“:  

2.5.1 Chybný záznam udělené „karty“ nebo bodu  ........................  srážka 0,003 bodu. 
 

2.6 V tabulce „POZNÁMKY“:  

2.6.1 Chybějící hodnocení trenéry bez vyjádření rozhodčího  .......  srážka 0,002 bodu, 

 (hodnocení se nezapočítává), 

2.6.2 Nepodepsané hodnocení trenérem(y)  .................................  srážka 0,007 bodu, 

 (hodnocení se započítává), 

2.6.3 Neuvedeno zdůvodnění opožděného začátku utkání  ..........  srážka 0,003 bodu, 

2.6.4 Záznam kapitána (trenéra) bez vyjádření rozhodčího ...........  srážka 0,003 bodu, 

2.6.5 Neuveden (uveden nedostatečně) popis vyloučení za urážlivé chování 

 či diskvalifikace  ....................................................................  srážka 0,005 bodu. 
 
3. PORUŠENÍ STP 

 

 O porušení sportovně – technických předpisů  (pravidel volejbalu, soutěžního řá-
du a dalších) rozhoduje KR ČVS a zaznamenává je do VISu pověřený pracov-
ník 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. 

 
 

3.1 Neoprávn ěné záznamy do zápisu o utkání:  
–  členy družstva bez vyjádření rozhodčího  .......................  srážka 0,02 bodu. 
 

3.2 Chybný záznam startu bez pr ůkazu člena ČVS na OP:  
–  jednoho nebo více hráčů či funkcionářů  ..........................  srážka 0,01 bodu. 
 

3.4 Povolení startu na neoprávn ěnou soupisku: 
 - jednoho či obou družstev ……………………………………   srážka 0,01 bodu. 
 - neuvedení sestavy družstva do zápisu ……………………   srážka 0,01 bodu. 
 



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

 
 
 

strana 5 

3.5 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. 
 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 

Tento „Sazebník srážek KR ČVS“ je nedílnou součástí „Kritérií…“ schválených 
SR ČVS dne 13. 9. 2017. 

 
 

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


