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INFORMACE PRO ROZHODČÍ ČVS 
 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové. 
 
Pro nadcházející sezonu jste byli zapsáni na republikovou listinu rozhodčích, a tudíž budete řídit 
příslušné soutěže ČVS (dle jednotlivých výkonnostních listin). Pro hladký průběh soutěží a vzájemnou 
bezproblémovou komunikaci pro vás Komise rozhodčích ČVS připravila několik základních informací: 
 
1. Aktualizace údajů v systému VIS 

Vždy před začátkem příslušného soutěžního období budete vyzváni k aktualizaci vašich kontaktních a 
osobních údajů v systému VIS v menu „osobní nastavení". Důležitá je zejména správná a aktuální e-
mailová adresa a telefon. Údaje samozřejmě opravte i v průběhu sezony, pokud dojde k jejich změně. 
 
2. Semináře rozhodčích 

Každý rok (během září) probíhají semináře rozhodčích vždy pro jednotlivé listiny rozhodčích. Tyto 
semináře jsou pro všechny rozhodčí povinné. V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete 
zúčastnit, je vypsán ještě náhradní termín semináře (obvykle začátek října). Na těchto seminářích jsou 
probírány novinky a změny pravidel a dalších předpisů ČVS týkají se soutěží; a také všichni rozhodčí 
napíší testy z pravidel volejbalu, které jsou součástí hodnocení rozhodčích v dané sezoně. Termíny 
seminářů jsou vždy zavčas zveřejněny na webových stránkách ČVS a každý rozhodčí také obdrží 
pozvánku na konkrétní seminář. 
 
3. Delegace, předelegace, omluvy z delegací 
Všechny delegace na jednotlivá utkání mistrovských i většiny nemistrovských soutěží jsou uvedena v 
systému VIS v menu „Rozhodčí" v záložce „Moje utkání". Zde rovněž zadáváte termíny nedostupnosti 
- tzn. že pokud dopředu víte, že se nebudete moci v některém termínu účastnit utkání (např. dovolená, 
pracovní cesta, rodinné důvody apod.), je nutné zadat tuto skutečnost do VISu. 
 
V případě, že budete delegováni na nějaké utkání, budete vyrozuměni e-mailem nebo telefonicky 
(pokud se jedná o delegaci „na poslední chvíli"). Ve VISu je třeba přijetí této delegace potvrdit. Pokud 
delegaci nemůžete přijmout, je nutné kontaktovat konkrétního pracovníka pro delegace rozhodčích (e-
mailem nebo telefonicky v případě, že se jedná o omluvu z delegace méně než 48 hodin předem). 
 
Pokud potřebujete ze závažných důvodů zrušit delegaci na již potvrzené utkání, opět je třeba obrátit 
se na pracovníka pro delegace (viz výše). 
 
V případě nerespektování výše uvedených postupů bude negativně ovlivněno vaše celkové 
hodnocení v daném soutěžním období. 
 
4. Hodnocení rozhodčích 

Rozhodčí jsou v rámci jednotlivých listin hodnoceni. Toto hodnocení se skládá z hodnocení 
jednotlivých utkání (technickými delegáty ČVS nebo trenéry) a dále z písemného testu (viz seminář 
rozhodčích); z tohoto hodnocení se odečítají srážky za porušení sportovně technických předpisů, 
bezdůvodné odmítnutí delegace, nezadání nedostupnosti do VIS apod. Podrobnější informace o 
způsobu hodnocení je uvedeno v „Kritériích pro rozhodčí..." 
 
5. Postupy/sestupy v rámci listin 

Celkové hodnocení rozhodčích určí celkové pořadí v rámci jednotlivých listin. Na základě umístění 
rozhodčí postupují na vyšší listinu (přímo nebo jdou do kvalifikace o postup na vyšší listinu), sestupují 
na nižší listinu (přímo nebo jdou do kvalifikace o udržení na stávající listině) nebo zůstávají na 
stávající listině. Podrobnější informace jsou opět uvedeny  v „Kritériích pro rozhodčí..." 
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Obecně je nutné dodržovat veškeré sportovně technické předpisy ČVS (zejména soutěžní řád 
volejbalu, pravidla volejbalu, rozpis konkrétní soutěže, kritéria rozhodčích) a také pokyny KR ČVS. V 
případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte přímo KR ČVS (při respektování oblastí činností jednotlivých 
členů KR ČVS). KR ČVS doporučuje všem rozhodčím pravidelně sledovat aktuální informace (výklady 
pravidel, metodické pokyny, zápisy z jednání) na internetových stránkách ČVS v sekci „Rozhodčí". 
http://www.cvf.cz/rozhodci/ 

 

 

Zdeněk Š k o d a Pavel Z e m a n 

místopředseda KR ČVS předseda KR ČVS 

 


