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2 Vyznamenání 
 
4.1 Definice vyznamenání 
 

Vyznamenání, udělovaná za mezinárodní činnost členů, budou definovaná ve směrnicích Komise pro 
odměňování a předkládána k souhlasu Správní radě.  

 
4.1.1 Zlaté palmy FIVB 
 
4.1.1.1 Tato vyznamenání jsou udělována za osobní příspěvek nebo výjimečné služby, které přispěly významně k 

rozvojovým, sportovně-technickým nebo materiálním činnostem FIVB nebo volejbalu obecně. Je o nich 
rozhodováno na základě písemného návrhu od kongresu konfederace, národní federace, člena Správní rady 
FIVB nebo prezidenta FIVB. 

 
4.1.1.2 Konečné rozhodnutí o vyznamenání je přijato Správní radou. 
 
4.1.1.3 Vyznamenání budou udělována podle instrukcí prezidenta FIVB. 
 
4.1.1.4 Tato vyznamenání nemohou být udělována aktivním členům FIVB nebo členům, kteří rezignovali na svoji 

funkci před koncem svého mandátu. 
 
4.1.2 Každoroční vyznamenání FIVB   
 
4.1.2.1 Podmínky návrhů 

1. Nejlepší hráči (muži a ženy) 
Prezident Řídícího výboru světové nebo oficiální soutěže FIVB (sekce I, kapitola I, článek 2.2.) je 
povinen zaslat Sekretariátu FIVB do 15 dnů po skončení zmíněné soutěže jméno nejlepšího hráče. 
Výběr je definován podle sekce I, kapitola III,(14.8.12). 

2. Nejlepší trenéři (mužská a ženská družstva) 
Prezident Řídícího výboru světových soutěží FIVB je povinen zaslat do Sekretariátu FIVB do 15 dnů po 
skončení zmíněné soutěže jméno nejlepšího trenéra (pro mužská i ženská družstva). Výběr je definován 
podle sekce I, kapitola III,(14.8.12). 

3. Nejlepší rozhodčí 
Prezident Řídícího výboru světových soutěží FIVB je povinen zaslat do Sekretariátu FIVB do 15 dnů po 
skončení zmíněné soutěže jméno nejlepšího rozhodčího. Výběr je definován podle „Všeobecných 
směrnic pro mezinárodní volejbalové soutěže“, kapitola III (14.8.12). Komise rozhodčích FIVB musí 
na konci každého roku předložit Sekretariátu FIVB kandidaturu jednoho rozhodčího ze seznamu 
rozhodčích FIVB. 

4. Nejlepší organizátor turnaje 
Prezident Řídícího výboru světových soutěží FIVB je povinen zaslat do Sekretariátu FIVB do 30 dnů po 
skončení zmíněné soutěže zdůvodněné zhodnocení organizace turnaje, založené na zprávách 
pracovních podvýborů za jednotlivé úseky. 

5. Nejlepší tiskové zpravodajství 
Prezident Řídícího výboru světových soutěží FIVB je povinen zaslat do Sekretariátu FIVB do 30 dnů po 
skončení zmíněné soutěže zdůvodněné zhodnocení tiskového zpravodajství, založené na zprávě 
Podvýboru pro komunikaci. Komise pro masové sdělovací prostředky FIVB a tiskový atašé FIVB musí 
předložit na konci každého roku Sekretariátu FIVB jejich celkové hodnocení tiskového zpravodajství z 
volejbalových soutěží předchozího roku. 

6. Nejlepší televizní zpravodajství  
Prezident Řídícího výboru mezinárodní volejbalové soutěže - pokud to považuje za vhodné, vzhledem k 
výborné kvalitě televizního zpravodajství z dané soutěže - může požádat organizátora, aby mu poskytl 
video klip, připravený televizní společností snímající soutěž. Tento video klip by měl trvat maximálně 
50 minut a měl by být zaslán Sekretariátu FIVB do 30 dnů po skončení soutěže na kazetě VHS 
Pal/Secam/NTSC o velikosti 3/4“. Výbor odborníků, jmenovaných FIVB a obsahujících členy Komise 
pro vyznamenání FIVB, předloží na konci každého roku Sekretariátu FIVB celkové zhodnocení. 



Sportovní předpisy FIVB, Sekce II Strana 2 
 

7. Nejlepší sponzor roku 
Exekutiva FIVB, na základě návrhu prezidenta a vzhledem k jeho významu pro činnost FIVB jako 
celku, sama rozhodne, kdo by měl takovéto vyznamenání obdržet. 

8. Členové družstev „Světový výběr“ 
Hráči budou vybráni na základě statistických zpráv a názoru členů Správní rady FIVB; konečné 
rozhodnutí bude učiněno trenéry každého z vybraných hráčů. 

 
4.1.2.2 Podmínky pro udělování vyznamenání 

Příprava složek kandidátů 
a) Všechny dokumenty pro výroční ceny FIVB musí být zaslány do Sekretariátu FIVB do 15. ledna; 
b) Komise pro vyznamenání se schází na pracovní poradě na konci ledna / začátku února k posouzení 

složek, připravených Sekretariátem; 
c) Po důkladném posouzení složek kandidátů připraví Komise pro vyznamenání své návrhy a podá zpětně 

zprávu prezidentovi FIVB; 
d) Zpráva komise pro vyznamenání, která je okamžitě napsána, je předána Sekretariátu FIVB pro 

následující poradu Správní rady.    
 
4.1.2.3 Nominace vítězů výročních vyznamenání 

a) Na základě návrhů Komise pro vyznamenání nominuje Správní rada FIVB ty, kteří obdrží výroční 
vyznamenání FIVB, s výjimkou ceny pro nejlepšího sponzora, o níž rozhoduje Exekutiva FIVB; 

b) Seznam vyznamenaných musí být Sekretariátem FIVB zaslán tisku. 
 
4.1.2.4 Předání výročních vyznamenání  

Vyznamenání budou předána během nejdůležitějších sportovních nebo společenských událostí FIVB. Při 
této příležitosti může FIVB organizovat speciální slavnost za finanční zodpovědnosti jednoho nebo více 
sponzorů. 

 
4.1.3 Zdvořilostní ceny 
 
4.1.3.1 Jsou předávány prezidentem FIVB při každé příležitosti, kdy on myslí, že je to vhodné. 
   
4.1.3.2 Jsou předávány prezidentem nebo jeho reprezentantem, kterého sám jmenuje. 
 
4.1.3.3 Vyznamenání při výročích národních federací (50 a 25 let) jsou v zodpovědnosti Sekretariátu FIVB. 
 
4.1.3.4 Tato vyznamenání jsou předávána prezidentem FIVB během kongresu FIVB. 
 
4.2 Nominace 
 
4.2.1 Postup 
 
4.2.1.1 Správní rada FIVB vybírá mezi svými členy pět (5) osobností, které vytvoří Komisi pro vyznamenání 

FIVB. 
 
4.2.1.2 Na základě své vlastní iniciativy a návrhů od národních federací i různých orgánů FIVB, předloží komise 

Exekutivě a Správní radě své návrhy. 
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3 Účinnost 
 

Tyto „Směrnice“ nabývají účinnost v první lednový den 2005. 
 


