
Kapitola 3 
 

2 Reklamní materiál 
 
3.1 Pravomoc a zodpovědnost 
 
3.1.1 Pravomoc FIVB 

FIVB smí schválit, aby národní družstva oblékala reklamní materiál na svých tričkách a sportovních 
oděvech, pouze v souladu s těmito „směrnicemi“. 

 
3.1.2 Pravomoc konfederací 

Konfederace mají právo souhlasit s použitím reklam na dresech členů družstva během mistrovství 
kontinentů nebo dalších kontinentálních soutěží, ale musí být přitom dodrženy zásady a směrnice FIVB. 

 
3.1.3 Konečná pravomoc 

FIVB má konečnou pravomoc odmítnout všechny reklamy, které jsou proti duchu těchto směrnic. Pouze 
FIVB je kompetentní dohlížet na jejich aplikaci.  

 
3.1.4 V případě rozporu 

FIVB a její jednotlivé orgány nemají zodpovědnost vměšovat se do jakéhokoliv rozporu, který by mohl 
vzniknout na jedné straně mezi firmami a na druhé straně mezi družstvy, vztahujícího se k možným 
problémům, spojeným s reklamami na dresech.  

 
3.2 Postup pro přihlašování 
 
3.2.1 Přihláška 

Přihláška pro vyžádání souhlasu s reklamním materiálem musí být zaslána národní federací na konfederaci 
doporučenou poštou. 

 
3.2.2 Vzorek trička 

Vzorek trička zůstane v držení konfederace a její souhlas bude národní federaci sdělen doporučeným 
dopisem. 

 
3.2.3 Kopie homologace 

Jedna kopie formální homologace bude příslušnou konfederací zaslána FIVB. 
 
3.2.4 Několik sponzorů  

Národní družstvo smí obdržet několik souhlasů na oblékání reklamního materiálu (různí sponzoři). Ke 
každému souhlasu je vyžadována zvláštní procedura. 

 
3.2.5 Změna sponzorů 

Stejný postup musí být použit i v případě, dochází-li ke změně reklam, a  již se to týká společnosti nebo jen 
znaku. 

 
3.2.6 Poplatek  

Konfederace smí obdržet poplatek, jehož výše bude určena v dohodě s každou národní federací pro každý 
jednotlivý kontrakt k reklamám na dresech národního družstva. 

 
3.3 Styl reklam 
 
3.3.1 Nehomologované reklamy 

Při účasti v soutěži nesmí člen družstva používat jiného reklamního materiálu, než se jménem sponzora, 
který byl jeho družstvem přihlášen a homologován. 
Velikost reklamy nesmí překročit 300 cm2 v jednom (1) bloku na tričku a jeden (1) blok o stejné velikosti 
na rozcvičovacím obleku (teplácích) 50 cm2 na každém rukávě anebo podle možností specifických předpisů 
příslušné soutěže. 

 



3.3.2 Znak výrobce 
Vedle reklamy je schvalován znak výrobce dresů, pokud takovýto emblém nepřesáhne 20 cm2 nebo 5 cm x 
4 cm. 

 
3.3.3 Znak sponzora 

Jméno nebo znak sponzora (s výjimkou jména či odznaku výrobce, jestliže je tento také sponzorem) se smí 
objevit pouze jednou na přední straně a jednou na každém rukávu na dresu nebo teplácích. 
Družstvo smí mít několik sponzorů, ale v kterémkoliv jednotlivém utkání musí mít celé družstvo stejnou 
reklamu. 

 
3.3.4 Rozcvičovací obleky (tepláky) 

Mají-li členové družstva reklamní materiál na svých teplácích, musí se jejich jméno státu objevit na opačné 
straně, než je umístěna reklama a „design“ reklamy musí být stejný, jak na tričku, tak na teplácích (musí 
být také respektován článek 3.2.1. těchto „Směrnic“).  

 
3.3.5 Další nápisy  

Všechny nápisy a symboly jsou považovány za reklamy s výjimkou: 
1. oficiálního názvu státu nebo oblasti a národní vlajky; 
2. jména hráče a jeho čísla; 
3. znaku výrobce (5 cm x 4 cm). 

 
3.3.6 Reklama na hřišti 
 
3.3.6.1 Všechny oficiální a důležité akce FIVB, konfederací a národních federací musejí respektovat oficiální 

schéma hrací plochy pro umístění reklam na podlaze a kolem hrací hřiště.1 
 
3.3.6.2 Dvacet (20) panelů (3,4 m x 1,0 m) může být umístěno na kraji volné zóny kolem hřiště. Pět (5) je 

umístěno za volnou zónou za každou koncovou čarou a po pět zbylých panelů je umístěno napravo a 
nalevo za prvním rozhodčím za volnou zónou.2 

 
3.3.6.3 Reklama je povolena následovně:3 

a) Na vrchní 7 cm široké bílé pásce na síti je možno uvést maximálně 3 x každou ze dvou sponzorských 
značek, plus 3 x logo FIVB (konfederace nebo národní federace); v souhrnu maximálně 9 značek na 
vrchní pásce sítě.4 

b) Na každém konci sítě za svislou koncovou páskou může být umístěno jedno logo nebo jméno sponzora.5 
c) Utěrači podlahy a podavači míčů můžou mít oblečeny trička s reklamou.6 
d) Maximálně dvě (2) vytištěny nebo nalepeny loga o rozměru maximálně jeden (1) m2 můžou být 

umístěny na podlaze ve volné zóně na straně prvního rozhodčího a to buď na každém rohu, nebo mezi 
rohem a židlí rozhodčího.7 

 
3.3.6.4 Omezení 

a) Nedovoluje se žádná reklama výrobků, které jsou škodlivé zdraví, ani reklama, která uvádí nebo by 
mohla být na újmu jakékoliv etnické, náboženské nebo politické skupině.8 

b) Není povolena žádná reklama na židli rozhodčího, ani na dresech rozhodčích a funkcionářů.9 
c) Každá jiná reklama podlého schválení ze strany FIVB.10 

 
 
 
 

                                                 
1 Správní rada 2001 nově 
2 Správní rada 2001 nově 
3 Správní rada 2001 nově 
4 Správní rada 2001 nově 
5 Správní rada 2001 nově 
6 Správní rada 2001 nově 
7 Správní rada 2001 nově 
8 Správní rada 2001 nově 
9 Správní rada 2001 nově 
10 Správní rada 2001 nově 



3.4 Všeobecná nařízení o reklamách 
 
3.4.1 Národní družstva 

Národní družstvo nesmí nést reklamy na dresech nebo teplácích, pokud není přítomen představitel 
družstva, který má osobně příslušný  „Certifikát o homologaci reklamy“, vydaný FIVB nebo její 
konfederací a předloží jej Řídícímu výboru.  

 
3.4.2 Rozhodčí a zapisovatelé 

Rozhodčí a zapisovatelé nesmí mít žádné reklamy, ani na jejich vybavení, ani na svých oblecích, s 
výjimkou znaku výrobce, který musí být malý a diskrétní (pouze 6 cm x 4 cm pro výrobce dříve 
homologované FIVB). 

 
3.4.3 Nedovolené reklamy   

Žádný reklamní materiál s jakýmikoliv nápisy kdekoliv nesmí být umístěn na soutěžních nebo 
tréninkových dresech v níže uvedených soutěžích. Jediné povolené nápisy jsou jméno hráče, hráčovo číslo 
a znak (logo) výrobce (který musí odpovídat předpisům uvedeným ve článku 3.3.2. těchto „Směrnic“): 
a) olympijské hry a olympijské kvalifikační turnaje (pokud by MOV a FIVB nedaly povolení všem družstvům nosit stejné reklamní nápis nebo 

logo); 
b) mistrovství světa, poháry světa a další soutěže FIVB (pokud by FIVB nedala povolení všem družstvům nosit stejné reklamní nápis nebo 

logo). 
 
3.4.4 Rozdělení reklamních poplatků 

FIVB má právo přímo projednávat reklamní nápisy na dresech účastnících se družstev v oficiálních 
soutěžích FIVB a pro mistrovství světa a rozdělit částky, získané po odečtení nákladů jednání i podílu 
FIVB, mezi účastnická družstva.   

 
3.4.5 Souhlas organizátora  

Před tím, než bude oficiální soutěž přidělena, musí organizátor oznámit FIVB, že dává souhlas k těm 
reklamám na sportovních oděvech, které byly předem homologovány FIVB. 

 
3.5 Pokuty 
 
3.5.1 Nehomologovaná reklama 
 
3.5.1.1 Jestliže se národní družstvo objeví na hřišti a bude mít na sobě reklamní materiál, který nebyl homologován 

FIVB a nebo nepředloží odpovídající „Certifikát homologace reklamy“, musí se členové družstva okamžitě 
převléknout do oblečení, které je považováno za přijatelné, jinak jim bude utkání skrečováno nebo budou 
diskvalifikováni. 

 
3.5.1.2 Národní federace, jejíž členové družstva oblékli reklamní materiál, aniž by měla v držení patřičný 

„Certifikát homologace reklamy“, bude potrestána a členové družstva mohou být prohlášeni za nezpůsobilé 
pro oficiální soutěž, včetně mistrovství světa a olympijských her. 

 


