
1) Hráč družstva A č.3 je vystřídán hráčem č.8. Po jedné rozehře nastoupí na hřiště libero místo hráče č.8. 
Za stavu 14:11 pro družstvo A odchází libero ze hřiště a místo něj nastupuje hráč č.3. Této chyby si nikdo 
nevšiml a družstvo A vyhrálo následující rozehru. V tento okamžik si družstvo A všimlo chyby a hráč č.8 
viditelně vyměnil hrá če č.3. Jak toto vyřeší rozhodčí - za jakého stavu bude zápas pokračovat. 
 

 
2) Hráč družstva A č.3 je vystřídán hráčem č.8. Po jedné rozehře nastoupí na hřiště libero místo hráče č.8. 
Za stavu 14:11 pro družstvo A odchází libero ze hřiště a místo něj nastupuje hráč č.3. Této chyby si nikdo 
nevšiml a družstvo B vyhrálo následující rozehru. V tento okamžik si družstvo A všimlo chyby a hráč č.8 
viditelně vyměnil hrá če č.3. Jak toto vyřeší rozhodčí - za jakého stavu bude zápas pokračovat. 
 
 
Obě situace jsou řešeny dle stejných pravidel. Jediný rozdíl je v tom, že v první situaci vyhrálo rozehru chybující 
družstvo (družstvo A) a ve druhém případě rozehru vyhrálo družstvo, které nechybovalo (družstvo B). 
 
V obou případech se jedná o nedovolenou výměnu libera družstva A dle pravidla 19.3.2.9 : 
 
19.3.2.9 Nedovolené výměny libera mohou (kromě jiného) zahrnovat: 

- mezi dvěma výměnami libera není dokončena rozehra, 
- libero je vyměněno jiným než druhým liberem nebo jím řádně vyměněným hráčem. 
Nedovolená výměna libera musí být posuzována stejně jako nedovolené střídání: 
- pokud je nedovolená výměna libera zjištěna před zahájením následující rozehry, pak je rozhodčími 
opravena a družstvo je sankcionováno za zdržování, 
- pokud je nedovolená výměna libera zjištěna až po úderu do míče na podání, jsou důsledky pro 
družstvo stejné jako pro nedovolené střídání. 

 
Následně se obě situace řeší dle pravidla 15.9 o nedovoleném střídání a řešení takto vzniklé situace : 
 
15.9  Nedovolené střídání 
15.9.1  Střídání je nedovolené, pokud překročí omezení určená pravidlem 15.6 (vyjma situace dle pravidla 

15.7) nebo se ho zúčastní hráč, který není uveden v sestavě družstva v zápise o utkání. 
15.9.2  Pokud se družstvo dopustilo nedovoleného střídání a hra byla zahájena, postupuje se 

následujícím způsobem v tomto pořadí: 
15.9.2.1 družstvo je potrestáno bodem a podáním pro soupeře 
15.9.2.2 střídání musí být opraveno 
15.9.2.3 body získané chybujícím družstvem od okamžiku chybného střídání jsou zrušeny, body soupeře 

zůstávají v platnosti 
 

V případě č.1 se naplnily všechny předpoklady o nedovolené výměně libera (19.3.2.) a tato situace se řešila dle 
pravidla o nedovoleném střídání (15.9), tzn. stav po skončené rozehře byl 15:11 pro družstvo A. Hráč družstva A 
č.3 je vyměněn za č.8, body získané chybujícím družstvem A  od okamžiku chybného střídání jsou zrušeny a  body 
soupeře zůstávají v platnosti (zrušený 15. bod družstva A, družstvo B žádný bod nezískalo – 14:11), družstvo A 
bylo potrestáno bodem a podáním pro soupeře (14:12 pro družstvo A, podání má družstvo B), tzn. pokračuje se 
za stavu 14:12 pro družstvo A a podávat bude družstvo B 
 
V případě č.2 se naplnily všechny předpoklady o nedovolené výměně libera (19.3.2.) a tato situace se řešila dle 
pravidla o nedovoleném střídání (15.9), tzn. stav po skončené rozehře byl 14:12 pro družstvo A. Hráč družstva A 
č.3 je vyměněn za č.8, body získané chybujícím družstvem A  od okamžiku chybného střídání jsou zrušeny 
(družstvo A žádný bod při nedovolené výměně nezískalo)  a  body soupeře zůstávají v platnosti (družstvo B 
získalo 1 bod – vyhraná rozehra z 14:11 na 14:12) a družstvo A bylo potrestáno bodem a podáním pro soupeře 
(14:13 pro družstvo A, podání má družstvo B), tzn. pokračuje se za stavu 14:13 pro družstvo A a podávat bude 
družstvo B 
 


