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

METODICKÝ POKYN
ke startu hráče – účasti trenéra (funkcionáře)
v soutěžích ČVS bez průkazu člena ČVS – SŘV čl. 6 odst. 4
Ve smyslu ustanovení Soutěžního řádu volejbalu (dále jen „SŘV“), článku 6 „Náležitosti jednotlivce“, odst. 4. je možné průkaz člena ČVS (do doby ukončení platnosti i stávající registrační průkaz, trenérský průkaz, průkaz rozhodčího a průkaz funkcionáře)
nahradit občanským průkazem (dále jen OP) nebo cestovním pasem (dále jen CP).
Jiné doklady se neuznávají.
Dojde-li k této situaci, postupuje se dle ustanovení SŘV, čl. 6, odst. 4.
Povinností 1. rozhodčího je proto v tomto případě:

● provést podle OP (CP) identifikaci;
● podle OP (CP) zaznamenat do zápisu o utkání v rubrice „Poznámky“ (při nedostatku
místa na zadní stranu) jméno/a, příjmení a datum/y narození hráče/ů – trenéra –
funkcionáře/ů družstva, který/kteří se zúčastní utkání b e z p růkazu /ů člen a/ů ČVS, a
dále i název družstva, jehož je/jsou uvedený/í členem/členy;
● dále zaznamenat prohlášení kapitána (u mladších 15-ti let trenéra), které musí
před utkáním podepsat kapitán (u mladších 15-ti let trenér) příslušného družstva.
Jen dle takto provedeného záznamu může celou záležitost tohoto startu – účasti následně patřičně posoudit STK ČVS (KVS, OVS) včetně příslušného postihu družstva.
Jakákoliv jiná forma záznamu (v praxi bohužel často tohoto typu, např.: „Hráč č. 8 neměl průkaz a hrál na OP“ nebo „Kapitán družstva prohlašuje, že hráči mají platné průkazy a mají zaplaceny LP“) je nesprávná a zcela v rozporu s ustanovením SŘV.
Vzory záznamů do zápisu o utkání v rubrice „Poznámky“:
1. – Start jednoho hráče bez průkazu člena ČVS:
„Hráč družstva TJ Kotěhůlky Alfons Záhadný, nar. 1.1.1990 startoval bez průkazu člena
ČVS na OP (CP). Kapitán družstva TJ Kotěhůlky prohlašuje, že jmenovaný je členem
družstva, není v disciplinárním trestu a jeho start není neoprávněný z jiných důvodů.“
Podpis kapitána:
Podpis 1. rozhodčího
(Podpis 2. rozhodčího)
2. – Start dvou a více hráčů bez průkazů členů ČVS:
„Hráči družstva TJ Kotěhůlky Alfons Záhadný, nar. 1.1.1990 a Bartoloměj Wohnout, nar.
31.12.1989 startovali bez průkazů členů ČVS na OP (CP). Kapitán družstva TJ Kotěhůlky prohlašuje, že jmenovaní jsou členy družstva, nejsou v disciplinárním trestu a jejich start není neoprávněný z jiných důvodů.“
Podpis kapitána:
Podpis 1. rozhodčího
(Podpis 2. rozhodčího)
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3. – Start dvou a více hráčů mladších 15. let bez průkazů členů ČVS:
„Hráči družstva TJ Kotěhůlky Matěj Krásný, nar. 2.1.2000, Metoděj Nádherný, nar.
3.2.2000, Kryšpín Sličný, nar. 4.3.2001, Frederik Pohledný, nar. 3.4.2000, Jarmil Půvabný, nar. 8.8.2000, Florian Ztepilý, nar. 5.5.2001 a Cyril Udatný, nar. 6.6.2001 startovali bez průkazů členů ČVS. Identifikace odpadá. Trenér družstva TJ Kotěhůlky prohlašuje, že jmenovaní jsou členy družstva, nejsou v disciplinárním trestu a jejich start není
neoprávněný z jiných důvodů.“
Podpis trenéra:
Podpis 1. rozhodčího
(Podpis 2. rozhodčího)
4. – Start trenéra bez průkazu člena ČVS:
„Trenér družstva TJ Kotěhůlky Alfréd Zapomětlivý, nar. 1.1.1940 zastával funkci bez
průkazu člena ČVS na OP (CP). Kapitán družstva TJ Kotěhůlky prohlašuje, že jmenovaný je členem ČVS, trenérem družstva, není v disciplinárním trestu a jeho účast na
utkání není neoprávněná z jiných důvodů.“
Podpis kapitána:
Podpis 1. rozhodčího
(Podpis 2. rozhodčího)
5. – Start lékaře bez průkazu člena ČVS:
„Funkcionář družstva TJ Kotěhůlky lékař Adolf Zlámaný, nar. 1.1.1960 zastával funkci
bez průkazu člena ČVS na OP (CP). Kapitán družstva TJ Kotěhůlky prohlašuje, že jmenovaný je členem ČVS, lékařem družstva, není v disciplinárním trestu a jeho účast na
utkání není neoprávněná z jiných důvodů.“
Podpis kapitána:
Podpis 1. rozhodčího
(Podpis 2. rozhodčího)

Tento „Metodický pokyn“ je aktualizací předchozího pokynu ze dne 28. 1. 2014, který
tímto pozbývá svou platnost. Tento „Metodický pokyn“ byl projednán a schválen na
zasedání KR ČVS dne 12. 11. 2017 a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.
Aktualizoval: René Činátl
V Praze dne 12. listopadu 2017.

René Č i n á t l
sekretář KR ČVS

Pavel Z e m a n
předseda KR ČVS
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