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METODICKÝ POKYN 
 

pro výkon funkce hlavního rozhod čího – SŘV čl. 26, odst. 5 
 

Tento pokyn upravuje pravomoci a povinnosti hlavního rozhodčího (pokud je delego-
ván) při volejbalových soutěžích v ČVS na všech úrovních (dle SŘV), zejména jednorá-
zových turnajích a kvalifikacích. 
 
Pravomoci hlavního rozhod čího: 
 

1.  Hlavní rozhodčí je členem soutěžní komise a dohlíží spolu s Delegátem ČVS (je-li 
delegován) a zástupcem pořadatele na regulérnost jednotlivých utkání v turnaji 
v souladu s platnými sportovně technickými předpisy, zejména: 
• Pravidly volejbalu (PV). 
• Soutěžním řádem volejbalu (SŘV). 
• Rozpisem soutěže. 
• Směrnicemi, předpisy a rozhodnutími ČVS. 

 

2. Hlavní rozhodčí je členem soutěžní komise, která rozhoduje o námitkách, vystupu-
je jako svědek při odvoláních či disciplinárním řízení, vyžadují-li to okolnosti. 

 

3.  V rámci své činnosti hlavní rozhodčí hodnotí výkon rozhodčích a spolu 
s Delegátem ČVS (je-li delegován) sportovně technickou stránku turnaje. 

 

4.  Obdrží od pořadatele schválenou odměnu za výkon funkce, cestovní výlohy a 
stravné (podle Rozpisu soutěže), není-li určeno jinak. 

 
Povinnosti hlavního rozhod čího: 
 

• dostavit se na místo konání turnaje nejméně 45 minut před jeho stanoveným 
začátkem, 

• představit se pořadateli, rozhodčím, popřípadě trenérům či kapitánům družstev,  
• rozhodovat spolu s Delegátem ČVS (je-li delegován) a zástupcem pořadatele o 

věcech neuvedených v platných předpisech, 
• delegovat rozhodčí na jednotlivá utkání a včas tuto delegaci vyhlásit, v případě, 

že nebyla delegace předem provedena KR ČVS v systému VIS, 
• kontrolovat regulérnost hřišť před i v průběhu turnaje, 
• zkontrolovat průkazy členů ČVS (hráčské, trenérské, funkcionářské) a soupisky 

(v souladu s Rozpisem soutěže) všech účastníků turnaje, ponechat si je u sebe 
a odevzdat je zpět trenérům po skončení turnaje,  

• nezasahovat do průběhu jednotlivých utkání, pouze být nápomocen rozhodčím 
při řešení mimořádné situace, jako je například nesprávný výklad pravidel roz-
hodčím, který by mohl vést k opakování utkání, případně k předčasnému ukon-
čení utkání z důvodu výtržností, agresivního chování ze strany diváků či dalších 
účastníků utkání, 

• sestavit podrobnou zprávu pro komisi rozhodčích řídícího orgánu (včetně cel-
kového hodnocení rozhodčích), 
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• při diskvalifikaci hráče, trenéra nebo funkcionáře odešle v nejbližší pracovní 
den po utkání zprávu s přesným popisem a vysvětlením situace řídícímu orgá-
nu. 

 
Tento „Metodický pokyn“ je aktualizací předchozího pokynu ze dne 29. 11. 2009, který 
tímto pozbývá svou platnost. Tento „Metodický pokyn“ byl projednán a schválen na za-
sedání KR ČVS dne 12. 11. 2017 a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti. 
 
Zpracovali: Jakub Gall, René Činátl 
 
V Praze dne 12. listopadu 2017 
 
 
 
 
 
 
         Pavel  Z e m a n        René Č i n á t l  
         předseda KR ČVS                 sekretář KR ČVS 
 


