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Kapitola 2 
 

2 Status rozhodčích a družstev 
 
2.1 Práva a povinnosti rozhodčích 
 
2.1.1 Kategorie uznávané FIVB 

Kategorie, uznávané FIVB, jsou: 
 

2.1.1.1 Národní rozhodčí 
 
2.1.1.2 Kandidáti mezinárodních rozhodčích 
 
2.1.1.3 Mezinárodní rozhodčí 
 
2.1.1.4 Rozhodčí FIVB 

 
2.1.2 Národní rozhodčí 
 
2.1.2.1 Národní rozhodčí jsou ti, kteří jsou pověřeni národní federací řídit soutěže její nejvyšší 

národní úrovně a jsou registrováni u FIVB (viz „Všeobecné směrnice“). 
 

2.1.2.2 Národní federace jsou výlučnými orgány v každém státu k určování a zabezpečení akreditace 
osobě, která prokázala, že má kompletní znalost „Oficiálních pravidel volejbalu“ a jejich 
aplikace v průběhu reálných herních situací. 
 

2.1.2.3 Národní federace si zřizuje vlastní postup pro nominaci a další registraci svých národních 
rozhodčích u Sekretariátu  FIVB. 
 

2.1.3 Kandidáti mezinárodních rozhodčích  
 
2.1.3.1 Kandidáti titulu Mezinárodní rozhodčí jsou národní rozhodčí, jak byli kvalifikování v 2.1.2 

výše, kteří se - po minimálně1 trojnásobné registraci u FIVB za posledních pět let - účastnili a 
úspěšně absolvovali jeden mezinárodní kurz rozhodčích schválený FIVB. Obdrží od FIVB 
Diplom kandidáta mezinárodního rozhodčího. 
Věkový limit pro účast na mezinárodním kurzu rozhodčích je více jak 20 let a méně jak 41 let2 
kdykoliv v roce konání kurzu, což musí být ověřeno pasem, který musí obsahovat minimálně 
rok narození rozhodčího. 
 

2.1.3.2 Účastnit se mezinárodního kurzu rozhodčích a stát se kandidáty mezinárodních rozhodčích 
jsou oprávněni pouze národní rozhodčí registrovaní u FIVB3. Přihlašující se musí být u FIVB 
registrován nejméně4 třikrát za posledních pět let jako národní rozhodčí a musí absolvovat 
lékařský test. 
 

2.1.3.3  Jestliže rozhodčí úspěšně absolvuje mezinárodní kurz rozhodčích, je uznán „Kandidátem 
mezinárodního rozhodčího“5. Nicméně zápisy z utkání, které rozhodoval po absolvování 
kurzu, jsou podkladem pro jeho případné jmenování mezinárodním rozhodčím až do chvíle, 
než ho FIVB schválí. 

                                                 
1 Správní rada 2004 
2 Správní rada 2002 
3 Správní rada 2000 
4 Správní rada 2004 
5 Kongres 2000 
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2.1.3.4 Postup pro nominace je následující:   
a) Na konci kurzu předá ředitel kurzu účastníkům Potvrzení (atestaci) o účasti. Toto 

potvrzení musí být ratifikováno komisí rozhodčích na její následující poradě. 
b) Po udělení ratifikace vydá Sekretariát FIVB každému schválenému účastníkovi Certifikát 

a zašle jej příslušné národní federaci.  
 

2.1.3.5 Pracovním jazykem Kandidátů mezinárodních rozhodčích je angličtina. 
 
2.1.3.6 Rozhodčí, který absolvuje kurz Kandidátů mezinárodních rozhodčích v jiném než anglickém 

jazyce, je nominován za „Kontinentálního rozhodčího“ a je oprávněn rozhodovat pouze na 
kontinentální úrovni.6 
Postup pro kontinentální kurzy rozhodčích jsou stejné jako pro kurz Kandidátů mezinárodních 
rozhodčích s výjimkou pracovního jazyka, který může být jiný než angličtina.7 

 
2.1.3.7 Kontinentální rozhodčí se mohou stát mezinárodními rozhodčími po absolvování zkoušek 

v angličtině8 a po splnění požadavků uvedených v Sportovních předpisech, Sekce II, článek 
2.1.4.1.9 
 

2.1.4 Mezinárodní rozhodčí   
 
2.1.4.1 Mezinárodní rozhodčí jsou ti kandidáti mezinárodních rozhodčích, jak byli kvalifikováni 

v 2.1.3 výše, kteří v průběhu pěti (5) let, následujících po úspěšně absolvovaném kurzu, 
rozhodovali jako první rozhodčí v nejméně sedmi (7) mezinárodních utkáních – tři (3) z nich 
musí být součástí oficiální soutěže jak je uvedeno v sekci I, článku 2.4, nebo kontinentálních 
klubových pohárů a musejí být pod dohledem člena kontinentální nebo FIVB komise 
rozhodčích. Tohle musí být doloženo podpisem a identifikací člena na příslušném zápisu o 
utkání. V průběhu těchto pěti let musí národní federace písemně navrhnout jejich nominaci a 
předložit k tomu odpovídající kopie oficiálních zápisů o utkáních.10 
Mezinárodní rozhodčí musí mluvit anglicky. 
 

2.1.4.2 FIVB udělí osobní Certifikát mezinárodního rozhodčího a Průkaz těm kandidátům, kteří byli 
navrženi Komisí rozhodčích FIVB a u nichž se ujistila, že splnili požadavky, stanovené 
Komisí rozhodčích FIVB, vztahující se ke zkušenostem a kvalitě,  v souladu s následujícím:  
 

2.1.4.3 Postup nominace je následující: 
a) kandidátova národní federace musí zaslat návrh podle ustanovení uvedených v článku 

2.1.4.1.11 
b) Komise rozhodčích ověří návrhy s oficiálními zápisy o jednotlivých utkáních a zašle svůj 

posudek Exekutivě. 
c) Exekutiva předá své konečné rozhodnutí Sekretariátu FIVB tak, aby  - je-li kandidát 

úspěšný - Sekretariát zaslal okamžitě příslušný Certifikát. 
 

2.1.4.4  Titul mezinárodního rozhodčího je platný po čtyři (4) roky. 
 

2.1.4.5 Během tohoto období je jeho národní federace povinna zaslat Sekretariátu FIVB - ne později 
než 30.11. každého roku - formulář s oficiální zprávou o činnosti (viz "Všeobecné směrnice"), 
uvádějící národní a mezinárodní utkání, v nichž mezinárodní rozhodčí rozhodoval.  
 

                                                 
6 Správní rada 2002 
7 Doplněno Správní radou 2003 
8 Správní rada 2002 
9 Doplněno Správní radou 2003 
10 Správní rada 2003 
11 Správní rada 1999 
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2.1.4.6 Když dosáhne jeho titul čtyř (4) let platnosti, bude Komise rozhodčích FIVB rozhodovat na 
základě těchto každoročních zpráv, zda jeho titul Mezinárodní rozhodčí prodloužit, či nikoliv. 
 

2.1.4.7 V případě nedostatku národní nebo mezinárodní činnosti rozhodčího může Komise rozhodčích 
FIVB odmítnout prodloužit titul a uložit mu účastnit se dalšího kurzu mezinárodních 
rozhodčích nebo opakovacích zkoušek (teoretické a praktické), řízených instruktorem Komise 
rozhodčích. Jestliže absolvuje úspěšně, bude jeho titul obnoven na další čtyři (4) roky. 
 

2.1.4.8 Věkový limit pro mezinárodního rozhodčího je 55 let. 
 
2.1.4.9 Členové kontinentální nebo FIVB komise rozhodčích nejsou oprávněni působit jako aktivní 

mezinárodní rozhodčí po dobu jejich působnosti v komisi.12  
 

2.1.5 Rozhodčí FIVB 
Rozhodčí FIVB jsou mezinárodní rozhodčí, jak byli kvalifikováni v 2.1.4. výše, kteří v 
průběhu minulých čtyř (4) let splnili následující požadavky: 
o Rozhodčí rozhodoval jako první rozhodčí minimálně v sedmi utkáních s hodnocením 

„velmi dobře“ a jako druhý rozhodčí minimálně ve třech utkáních s hodnocením „velmi 
dobře“. 

o Utkání, která budou na formuláři R-4 klasifikovaná jako „lehká“ se nepočítají. 
o Utkání musejí být minimálně ze tří různých soutěží v průběhu tří ze čtyř započítaných let. 
o Hodnocení musejí být minimálně od tří různých delegátů rozhodčích. 
o Započítají se maximálně 3 utkání ze stejné soutěže. 
o Započítávají se utkání z Olympijských her, seniorských Mistrovství světa, Světového 

poháru, finálového kola Světové ligy, finálového kola Grand prix, semifinálová a finálová 
utkání juniorských a kadetských Mistrovství světa. 

o Rozhodčí může rozhodovat maximálně v jednom utkání v průběhu započítaných 4 let 
s hodnocením horším než „dobrý“. 

 
2.1.5.1 Na základě těchto výsledků jsou komisí rozhodčích navrženi Exekutivě. 

 
2.1.5.2 Postup nominace je : 

a) Jako rozhodčí FIVB může být mezinárodní rozhodčí navržen nejdříve po pěti (5) letech po 
datu jeho nominace. 

b) Komise rozhodčích může pro nominaci zvažovat pouze ty mezinárodní rozhodčí, kteří 
splňují podmínky stanovené v 2.1.4. a 2.1.5. 

c) Nominace musí obdržet souhlas Správní rady. 
d) Po schválení Správní radou zasílá Sekretariát FIVB Certifikát a nový Průkaz na národní 

federaci, která je musí konečně doručit příslušné osobě.  
 

2.1.5.3 Každá národní federace může mít v jednom období maximálně tři (3) rozhodčí FIVB. 
 

2.1.5.4 Pouze rozhodčí FIVB mohou být individuálně zváni k rozhodování ve světových a oficiálních 
soutěžích FIVB. 
 

2.1.5.5 Platnost titulu rozhodčího FIVB je čtyři (4) roky. Rozhodčí FIVB, jak je klasifikován ve 
článku 2.1.5. výše, může být překlasifikován do nižší kategorie, pokud by se jeho způsobilost 
ukázala jako nedostatečná pro rozhodčího FIVB. 

 
 
 
 
 

                                                 
12 Správní rada 2002 
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2.1.6 Práva a povinnosti rozhodčích 
 
2.1.6.1 Výlučné právo rozhodovat v mezinárodních soutěžích 

a) Rozhodovat zápasy světových soutěží musí být povolováno pouze mezinárodním 
rozhodčím. 

b) FIVB, oficiální, uznané a registrované soutěže mohou být rozhodovány mezinárodními 
rozhodčími nebo kandidáty, registrovanými u FIVB. 

 
2.1.6.2 Zodpovědnosti 

a) Zodpovědnosti rozhodčích jsou definovány ve "Všeobecných směrnicích pro mezinárodní 
volejbalové soutěže", v "Manuálu rozhodčích" a v Instrukcích pro rozhodování v každé 
světové soutěži, nahrazujících a doplňujících ostatní směrnice. 

b) Mezinárodní rozhodčí musí mít státní příslušnost federace, kterou reprezentují. 
c) Mezinárodní rozhodčí, legálně naturalizovaný oficiálními právními místy, bude - co se 

týče jeho práv - klasifikován jako rodilý rozhodčí, za předpokladu, že žil v jeho nově 
přijatém státě nejméně jeden (1) rok. 

d) Rozhodčí, který má jakoukoliv jinou státní příslušnost, ale který žil v jeho nově přijatém 
státě nejméně tři (3) roky, může být FIVB schválen pro rozhodování mezinárodních 
utkání, jestliže to bylo vyžádáno národní federací tohoto státu a jestliže je jeho titul 
rozhodčího stále platný. 

 
2.1.6.3 Povinné školení rozhodčích 

a) Před jakoukoliv oficiální, regionální nebo kontinentální soutěží musí být pod dohledem 
Subkomise rozhodčích organizováno školení rozhodčích přesně podle následujícího 
programu: 
• 1. den   čtyři (4) hod. teoretických přednášek  
• 2. den  osm (8) hod. praktických lekcí (oficiální soutěže FIVB) 
• nebo     čtyři (4) hod. praktických lekcí (region./kontinent. soutěže); a 
• realizace uvedeného programu musí být zabezpečena pořadatelem. 

b) Všichni účastnící se rozhodčí musí navštěvovat školení následujícím způsobem: 
• Mezinárodní rozhodčí musí přijet tři(3)  plné dny před prvním (1.) dnem soutěže. 
• Národní federace těch rozhodčích, kteří nedorazí včas, bude potrestána podle 

směrnic. 
 
2.1.7 Hodnocení rozhodčích a zprávy 
 
2.1.7.1 Subkomise rozhodčích ve světových a oficiálních soutěžích musí hodnotit výkon rozhodčích 

na základě Formuláře rozhodčích (R-4, „Sekce I“). 
 
2.1.7.2 Hodnocení rozhodčích je prováděno v souladu s následující procedurou: 

a) Jeden (1) nebo oba zápasoví delegáti rozhodčích správně vyplní pouze jeden (1) formulář. 
b) Po utkání se sejdou členové Subkomise rozhodčích s rozhodčíma, aby prodiskutovali 

hodnocení jejich výkonu.13 
c) Hodnotící formuláře budou shromažďovány předsedou Subkomise rozhodčích, který je na 

konci soutěže odevzdá - spolu se svou zprávou - Sekretariátu FIVB. Kopie hodnotících 
formulářů se odevzdají hodnoceným rozhodčím v průběhu diskuse s nimi ihned po 
skončení utkání. 

d) Během své každoroční porady komise prodiskutuje a potvrdí výsledky, které vytvoří 
základnu pro nominaci rozhodčích FIVB. 

 
2.1.7.3 Počet mezinárodních rozhodčích pro každý jednotlivý stát je omezen, na základě stanovených 

kategorií národních federací, následujícím způsobem: 

                                                 
13 Kongres 2000 
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a) Skupina A:   dvacet (20) rozhodčích na národní federaci 
b) Skupina B:  deset (10) rozhodčích na národní federaci   
c) Skupina C:  pět (5) rozhodčích na národní federaci  
d) Skupina D:  pět (5) rozhodčích na národní federaci 
Pro ty národní federace, které prokazují svou intenzivní mezinárodní činnost a přejí si být 
klasifikovány do jiné kategorie, budou zkoumány možnosti výjimek. 
 

2.1.7.4 Počet kandidátů mezinárodních rozhodčích z jednoho státu není limitován. 
 
2.1.8 Pozdržení a odnětí průkazu mezinárodního rozhodčího 
 
2.1.8.1 Mezinárodní rozhodčí, který nebyl aktivní v národních a mezinárodních soutěžích po dobu 

dvou (2) let, bude - po obdržení dopisu ze Sekretariátu FIVB - suspendován a jeho průkaz 
rozhodčího navrácen FIVB. 

 
2.1.8.2 Mezinárodní rozhodčí, který po dobu dvou (2) let nerozhodoval žádné mezinárodní utkání, i 

když pokračoval ve své činnosti národní, bude suspendován z mezinárodní činnosti. 
a) Na základě žádosti jeho národní federace mu může Komise rozhodčích umožnit další 

přezkoušení, aby mohl obnovit činnost rozhodčího. 
b) Na základě žádosti národní federace může komise prozkoumat i výjimečné případy. 

 
2.1.8.3 Musí-li mezinárodní rozhodčí z pracovních nebo studijních důvodů přerušit svou činnost 

rozhodčího na dvouleté (2) období, a jeho federace požádá o umožnění této absence, může na 
konci tohoto období - se souhlasem komise - vykonat zkoušky, aby byl znovu zařazen do 
seznamu mezinárodních rozhodčích. 

 
2.1.8.4 Na mezinárodní úrovni není možné vykonávat současně povinnosti trenéra a rozhodčího. 

Pokud by mezinárodní rozhodčí vystupoval jako trenér v mezinárodním utkání, utkání bude 
považováno jako regulérně odehrané, ale rozhodčí bude suspendován a jeho jmenování 
zrušeno. 

 
2.2 Družstva a mezinárodní soutěže 
 

DRUŽSTVA 
 
2.2.1 Národní družstvo 
 
2.2.1.1 Družstvo, vybrané svou národní federací a pověřené nésti jméno svého státu, je považováno za 

národní družstvo. 
 
2.2.1.2 Národní družstvo nesmí, v souladu se sekcí I, kapitolou II, článku 5 a sekcí II, kapitolou I 

těchto předpisů, mít ve svém středu zahraniční hráče. 
 
2.2.1.3 Národní družstvo smí hrát pouze proti jinému národnímu družstvu. Jestliže je zapojeno 

klubové družstvo, bude toto družstvo během celé soutěže pojmenováno „All-stars družstvo ...  
(země nebo oblasti)“. 

 
2.2.1.4 Národnímu družstvu, které se jako takové účastnilo v jakékoliv mezinárodní soutěži, nesmí 

být pro mezinárodní soutěže přidělen status družstva klubového. 
 
2.2.2 Sportovní organizace, profesionální ligy, národní ligy, kluby, družstva a okruhy14 

                                                 
14 Kongres 2000 
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2.2.2.1 Každá sportovní organizace, profesionální liga, národní liga klub, družstvo okruh, mající 
zájem zúčastnit se oficiální volejbalové soutěže ve své krajině, musí nejdřív dostat svolení od 
své národní federace.15 

 
2.2.2.2 Nicméně, pokud národní federace z nějakých zákonných a pádných důvodů nemůže takovou 

organizaci uznat nebo umožnit jí účast v oficiální volejbalové soutěži, může výše zmiňovaná 
organizace požádat o uznání (a registraci) přímo na FIVB.16 

 
2.2.2.3 Pouze národní ligy registrované na FIVB mají oprávnění zařadit zahraniční hráče v souladu 

s předpisy příslušné národní federace.17 
 
2.2.2.4 Národní federace, které mají zaregistrované národní ligy, můžou obdržet 10% 

administrativních poplatků za transfery, které zaplatili jejich kluby na FIVB za zaregistrování 
transferů hráčů v jejich zemi. Platí to ovšem pouze v případě, že respektují předpisy FIVB a 
předloží jejich soutěžní předpisy ke schválení.18 

 
2.2.2.5 Pouze kluby hrající v národních ligách, které jsou zaregistrovány na FIVB, můžou být 

pozvány, nebo se kvalifikovat a zúčastnit se kontinentálních klubových šampionátů a 
klubového Mistrovství světa FIVB.19 

 
2.2.2.6 Registrované národní ligy mají zajištěny internetové spojení s internetovou stránkou FIVB a 

mají k dispozici jednu stránku pro jejich vlastní novinky, plus krizovou linku s FIVB pro 
urgentní případy.20 

 
2.2.2.7 Na základě služeb, které poskytuje FIVB registrovaným národním ligám, jsou výše zmíněné 

ligy povinny platit FIVB pravidelný roční poplatek ve výši schválené Správní radou FIVB.21 
 
2.2.3 Klubové družstvo 
 
2.2.3.1 Klubové družstvo je složeno ze skupiny hráčů přihlášených u národní federace, aby se 

zúčastnilo schválených soutěží. 
 
2.2.3.2 Klub patří přímo národní federaci státu v místě svého trvalého působiště. 
 
2.2.3.3 Kluby a hráči se v okamžiku své přihlášky musí zavázat, že budou dodržovat „Statut“, 

„Směrnice“ a rozhodnutí národní federace své země i FIVB. 
 
2.2.3.4 Národní federace musí v okamžiku členské přihlášky předat klubu kopii Předpisů FIVB. 
 
2.2.3.5 Všechny kluby musejí uvolnit hráče k účasti v jejich reprezentačním družstvu 

v mezinárodních soutěžích FIVB kdykoliv v pevně stanoveném období poslední týden 
v květnu až 10. říjen a celý listopad. Výjimkou je případ, kdy klub dříve získá souhlas národní 
federace a současně FIVB k zadržení takového hráče. 
Kluby mají za povinnost uvolnit hráče pro jejich reprezentační družstvo nejpozději 15 dnů 
před začátkem světové soutěže FIVB, na kterou je hráč nominován. 

 

                                                 
15 Kongres 2000 
16 Kongres 2000 
17 Nově Správní rada 2001 
18 Nově Správní rada 2001 
19 Nově Správní rada 2001 
20 Nově Správní rada 2001 
21 Nově Správní rada 2001 
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MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE 
 
2.2.4 Pravomoc a řízení mezinárodních soutěží 
 
2.2.4.1 FIVB realizuje svou pravomoc a řízení mezinárodních soutěží mezi klubovými a národními 

družstvy prostřednictvím „Statutu“, „Disciplinárního řádu“, „Všeobecných směrnic a 
Sportovních předpisů pro mezinárodní volejbalové soutěže“ a ostatních předpisů vztahujících 
se k příslušné soutěži.22 

 
2.2.4.2 Kontinentální konfederace mají výlučnou pravomoc a kontrolu nad mezinárodními turnaji 

klubových a národních družstvy téhož kontinentu, organizovanými kteroukoliv členskou 
národní federací a musejí garantovat neomezenou účast hráčů a funkcionářů. 

 
2.2.4.3 Základním úkolem pořadatelů kterékoliv mezinárodní soutěže je zaručit vstupní víza pro 

všechny funkcionáře, hráče a delegace bez výjimky. Exekutiva FIVB může anulovat a vyhlásit 
za neplatnou každou soutěž, kde nebude respektován tento princip za předpokladu, že o víza 
bylo požádáno v dostatečném časovém rozpětí a kopie formulářů příslušných osob byli 
zaslány pořadatelům. 

 
2.2.5 Práva příslušející soutěžím 
 
2.2.5.1 FIVB je výlučný majitel všech práv příslušejících světovým soutěžím a svým vlastním 

oficiálním soutěžím, popsaným ve „Všeobecných směrnicích pro mezinárodní volejbalové 
soutěže“. 

 
2.2.5.2 Konfederace jsou výlučnými majiteli všech práv příslušejících jejich jednotlivým 

kontinentálním soutěžím.  
 
2.2.5.3 Uznané Zóny jsou výlučnými majiteli všech práv příslušejících jejich jednotlivým zonálním 

soutěžím.  
 
2.2.5.4 Národní federace jsou výlučnými majiteli všech práv příslušejících jejich jednotlivým 

národním soutěžím a mezinárodním přátelským utkáním, která nejsou součástí mezinárodního 
turnaje. 

 
2.2.6 Mezinárodní utkání 
 
2.2.6.1 Zápasy mezi národními nebo klubovými družstvy různých národních federací jsou 

považovány za mezinárodní. Musí být hrány podle „Oficiálních pravidel volejbalu“ a pod 
zodpovědností národní federace hostitelské země.  

 
2.2.6.2 Národní federace jsou zodpovědné za zabezpečení korektního chování jejich národních nebo 

klubových družstev a budou v tomto ohledu vedeny k zodpovědnosti. 
 
2.2.6.3 Mezinárodní utkání a turnaje mezi klubovými družstvy různých národních federací jsou 

organizovány pod kontrolou hostitelské federace a s předchozím souhlasem příslušné 
konfederace, respektive FIVB v případech účasti družstev z jiných kontinentů. 

 
2.2.6.4 Jestliže se národní federace dozví, že v její zemi bude pořádáno mezinárodní utkání bez jejího 

souhlasu, musí okamžitě informovat jak národní federaci a konfederaci, do níž patří soupeřící 
klub, tak i FIVB a upozornit vlastní hráče na možnost jednoročního zastavení činnosti a 
diskvalifikaci, což může být předmětem následujícího trestu od FIVB a příslušné konfederace. 

 
                                                 
22 Aktualizovaný odkaz 
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2.2.6.5 Jestliže se dozví kontinentální konfederace, že v jedné z jejích členských zemí bude pořádán 
mezinárodní turnaj bez jejího souhlasu, musí okamžitě: 
a) informovat FIVB; 
b) přinutit národní federaci k získání požadovaného souhlasu; 
c) varovat potenciální účastníky před následky pro hráče, kteří by se zúčastnili 

neschválených soutěž; 
d) potrestat hráče a národní federace, které nerespektují varování a nadále se zúčastňují 

neschválených soutěží. 
 
2.2.6.6 V zásadě se mezinárodní soutěžní období počítá od 2. květnového víkendu do 1. víkendu 

v říjnu. Konkrétně, časová období pro jednotlivé soutěže jsou předběžně uvedeny v sekci I, 
tabulce 2.8 těchto předpisů. 
Účast v soutěžích FIVB má přednost před účastí v kterékoliv jiné soutěži. 
 

2.2.6.7 Každá národní federace musí zaslat své konfederaci roční program utkání nebo mezinárodních 
soutěží, v nichž se zamýšlí její družstvo účastnit. 

 
2.2.6.8 Kontinentální konfederace musí FIVB předat svůj roční program mezinárodních soutěží. 
 
2.2.7 Rozpory  
 
2.2.7.1 V případě rozporu, týkajícího se jakékoliv mezinárodní soutěže, budou převažovat následující 

dokumenty a v následujícím pořadí: 
a) Protokol o dohodě (kontrakt) mezi FIVB a organizátorem soutěže; 
b) Sekce III – „Požadavky a podmínky“ a/nebo Sekce I – „Všeobecné směrnice pro 

mezinárodní volejbalové soutěže“; 
c) Specifické propozice soutěže; 
a 
d) Sekce IV – „Manuál organizátora světových volejbalových soutěží“. 

 
2.2.7.2 Exekutiva FIVB je oprávněna rozhodnout v případě každého rozporu vztahujícího sek 

soutěžím pořádaným na základě dokumentů uvedených v článku 2.2.7.1. 
 
2.2.7.3 Kontrolní komise nebo delegát FIVB nominovaný na řízení soutěže je plně kompetentní 

rozhodnou na místě v případě jakýchkoliv rozporů majících dopad na další vývoj soutěže bez 
dalšího odvolání. 

 
2.2.7.4 Všechny protesty proti rozhodčím, funkcionářům, pořadatelům nebo výsledkům utkání musí 

být rozhodnuty Kontrolní komisí soutěže přímo na místě. 


