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Článek 1 - VŠEOBECNĚ 

1. Na základě Statutu Asociace beachvolejbalu jsou všechny národní soutěže v plážovém 
volejbalu na území České republiky řízeny Asociací beachvolejbalu Českého volejbalového 
svazu (ABV). Tyto národní soutěže jsou v roce 2019 pořádané v kategoriích dospělých 
(U22 a věkově neomezená) a mládeže (U17, U18 a U20). Všechny tyto národní soutěže se 
řídí tímto Hracím řádem beachvolejbalových soutěží dospělých a mládeže pro období 
2019/2020 (Hrací řád). Hrací řád upravuje také pravidla pro regionální halové turnaje, 
jejichž výsledky  jsou započítány do žebříčků ABV. 

2. Hrací řád je platný od 16. 10. 2019 do 30. 4. 2020. 

Veškeré informace o českém beachvolejbalu, turnajích ABV (kalendář turnajů, propozice 
turnajů, seznam přihlášených dvojic a nasazení do turnajů, on-line výsledkový servis a 
konečná pořadí z odehraných turnajů), hráčské žebříčky různých kategorií, a další 
informace jsou k dispozici na oficiálních stránkách ABV ČVS: www.cvf.cz v sekci Beach. 

3. Zkratky a úzus v textu: 
ABV  Asociace beachvolejbalu ČVS, 
ČP  Český pohár, 
ČPO  Český pohár oblastní, 
DKA  Divoká karta ABV, 
DKJ  Divoká karta juniorů, 
DKP  Divoká karta pořadatele, 
HMČR Halové mistrovství České republiky, 
HŘ  Hrací řád beachvolejbalových soutěží ČVS dospělých, 
KP  Kadetský pohár, 
KR  Komise rozhodčích, 
LP  Letní pohár, 
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MČR Mistrovství České republiky, 
VIS  Volejbalový informační systém, 
STK  Sportovně technická komise ABV, 
ÚBV  ČVS Úsek beachvolejbalu ČVS, 
ZS  Zahraniční start. 
V textu je slovem „hráč“ obecně myšleno mužské i ženské pohlaví, tedy hráč i hráčka. 

4. Podáním a potvrzením přihlášky na beachvolejbalový turnaj ABV ve VISu: 

 se hráč zavazuje řídit mezinárodními pravidly FIVB a ustanoveními tohoto Hracího 
řádu se všemi právy a povinnostmi z něho vyplývajícími,  

 se hráč zavazuje dodržovat antidopingová pravidla FIVB a antidopingový zákon ve 
znění pozdějších předpisů a vystupovat podle pravidel fair-play. Je povinen se 
podrobit antidopingové kontrole ve smyslu platných předpisů ČVS. 

 hráč čestně prohlašuje, že před sezónou absolvoval pravidelnou lékařskou 
prohlídku. Na turnajích ABV startují hráči na vlastní nebezpečí. 

5. Čeští hráči a rozhodčí provádí úhradu administrativních poplatků v Kč následujícími 
způsoby: 

 převodem v rámci VIS na účet vedený ve VIS pod názvem „ABV ČVS“ a číslem 3. 

 platebním příkazem z „externího“ bankovního účtu na účet číslo 
174 174 174 / 2010. Při platbě je nutné uvést variabilní symbol 3 a do poznámky 
pro příjemce napsat své jméno, příjmení a rok narození. Platby na tento účet lze 
provádět pouze v měně CZK! 

Zahraniční hráči provádí úhradu administrativních poplatků v EUR platebním příkazem na 
účet vedený u Raiffeisebank, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4. SWIFT / BIC kód je 
„RZBCCZPP“, číslo účtu (account number) je 9272807001 a IBAN je 
„CZ7455000000009272807001“. Do poznámky pro příjemce je nutné napsat své jméno a 
příjmení. Platby na tento účet lze provádět pouze v měně EUR! 

6. Tento Hrací řád může být během sezóny upraven Sportovně-technickou komisí ABV (STK), 
pokud to bude nutné pro dobré jméno sportu nebo pro úspěšné uspořádání 
beachvolejbalových turnajů schválených ABV. STK o změnách informuje Radu ABV. Nová 
verze Hracího řádu musí být schválena Radou ABV a v nejbližším možném termínu pak 
Správní radou ČVS. 

Článek 2 - ODPOVĚDNOST 

1. Sekretariát ABV 

 Sekretariát ABV je administrativní podporou, na kterou se může beachvolejbalová i 
široká veřejnost obrátit v případě svých dotazů, žádostí nebo jiných přání vůči ABV a 
ČVS. 

 Sekretariát ABV zodpovídá za aktuální obsah části Beach webových stránek ČVS 
vyjma podsekce Kalendář turnajů a dokumentů beachvolejbalových soutěží. 
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 Kontaktní emailovou adresou sekretariátu ABV je abv@cvf.cz. 

2. Řídící soutěží 

 Dohlíží na přihlašování na beachvolejbalové turnaje ABV v systému VIS. Přijímá 
přihlášky zahraničních hráčů a vyřizuje s nimi nezbytné administrativní záležitosti. 

 Přijímá žádosti o divoké karty a zpracovává jejich doplnění do startovní listiny. 
Zpracovává dodatečné přihlášky a odhlášky z turnajů ABV a žádosti o změny 
spoluhráčů. 

 Zodpovídá za správné udělení bodů do žebříčků ABV hráčům za jejich výsledky 
z turnajů. 

 Poskytuje hráčům a pořadatelům podporu v systému VIS v souvislosti 
s beachvolejbalovými turnaji ABV.   

Řídícím soutěží dospělých i mládeže je v roce 2019 Martin Drobný 
(prihlasky.beach@cvf.cz) 

3. Sportovně technická komise 

 Sestavuje tento Hrací řád, připravuje návrhy na jeho změny a dohlíží na jeho 
dodržování. Zodpovídá za to, že bude na webu ČVS zveřejněn aktuální a funkční Hrací 
řád. 

 Vypisuje beachvolejbalové turnaje ABV do VIS a udržuje informace o turnajích 
aktuální. Informuje o termínových změnách turnajů. Na přesuny turnajů upozorní 
Komisi rozhodčích ABV. 

 Přijímá propozice beachvolejbalových turnajů ABV, provádí jejich kontrolu a správně 
vypracované propozice vystavuje do VIS jako přílohu webové stránky daného turnaje. 

 Spravuje žebříčky ABV a přijímá žádosti o vrácení poměrné části bodů z důvodu 
dlouhodobého zranění hráčů a těhotenství hráček. 

 Informuje hráče o povinnosti zaplatit administrativní poplatky. 

V roce 2019 jsou členy STK ABV Jan Zvěřina a Martin Drobný. Předsedou STK ABV je Jan 
Zvěřina (tel. 724 345 278, zverinaj@email.cz). 

4. Komise rozhodčích 

 Deleguje rozhodčí na oficiální turnaje ABV, provádí případné předelegace. Na ostatní 
turnaje deleguje rozhodčí pouze na základě požádání pořadatele a po předchozí 
dohodě ohledně podmínek výkonu rozhodčích. Sleduje změny v pravidlech 
beachvolejbalu, informuje o nich rozhodčí a prostřednictvím sekretariátu ABV i hráče.  

 Zodpovídá za to, aby se rozhodčí dostavili k turnaji v dostatečném počtu a aby o 
změnách v pravidlech beachvolejbalu byli účastníci turnajů včas informováni.  

V roce 2020 jsou členy komise rozhodčích Jaroslav Krsek, Marek Novák, Jiří Peloušek, 
Jaroslav Rejnek a Milan Vachutka. Předsedou komise rozhodčích je Dušan Rychlík (tel. 
731 431 332, dusan.rychlik@siemens.com). 
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Článek 3 – ÚČAST NA TURNAJÍCH 

1. Na turnajích ABV mohou startovat hráči, kteří jsou občany České republiky nebo cizích 
států („zahraniční hráči“) a kteří mají platnou registraci ČVS a uhradili licenční příspěvek 
ČVS na příslušné soutěžní období. Licenční příspěvek má vždy platnost od 1. 7. do 30. 6. 
následujícího kalendářního roku.  

Zahraniční hráči si také mohou přístup na turnaje vyřídit prostřednictvím řídícího soutěže 
po zaplacení příslušného administrativního poplatku (viz metodický postup „Přihlašování 
zahraničních hráčů na beachvolejbalové turnaje ABV“). Administrativní poplatek platí 
vždy do konce kalendářního roku, ve kterém byl administrativní poplatek zaplacen.  

Start dvojice složené z občanů různých zemí je možný.  

2. Přihlášený hráč mladší 18 let musí předložit řediteli turnaje písemný souhlas rodiče 
(zákonného zástupce) s jeho účastí na tomto turnaji 

3. Hráč se nesmí zúčastnit turnajů ABV, pokud tak v disciplinárním řízení rozhodla 
Disciplinární komise ČVS. Turnajů ABV se také nesmí zúčastnit hráči, kteří mají aktuálně 
nezaplacenou pokutu vůči ABV ČVS. 

4. Hráč, který se účastní mezinárodního turnaje FIVB, CEV nebo MEVZA - tzv. zahraniční 
start (ZS) - se zároveň může přihlásit na souběžný turnaj ABV, který zpravidla začíná 
později. Hráč nemusí na obou turnajích nastoupit ve stejném složení, případné změny 
spoluhráče pro domácí turnaj podléhají pravidlům dle tohoto Hracího řádu.   

Hráč se ZS je povinen potvrdit nebo zrušit svou účast na domácím turnaji řediteli turnaje 
a řídícímu soutěže do termínu, který je dán časovou osou turnajů, která je přílohou č. 1 
tohoto Hracího řádu. Řídící soutěže posléze informuje telefonicky náhradní dvojice o 
jejich možnosti o zařazení do turnaje.  
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V případě, že hráč se zahraničním startem informuje o svém startu pozdě nebo vůbec, je 
jeho dvojice automaticky z turnaje vyřazena a zaplatí administrativní poplatek  
500,- Kč / hráč. 

5. Přihlášení jednoho hráče na dva a více turnajů ABV konaných během jednoho 
turnajového (kalendářního) týdne je: 

 zakázáno u turnajů stejné věkové kategorie a stejného druhu (úrovně). Typicky se 
jedná o dospělé Letní poháry a juniorské České poháry oblastní. 

 povoleno na max. dva turnaje různé věkové kategorie. Hráč může být přihlášen na 
oba turnaje se stejným spoluhráčem (doporučená varianta), nebo může být na 
pozdější turnaj být přihlášen s odlišným spoluhráčem, ovšem pouze za podmínky, že 
pro tohoto spoluhráče je to jediný přihlášený ABV turnaj kalendářního týdne.  

Dané dvojice mohou být přihlášeny na oba turnaje za podmínky, že podle aktuálního 
nasazení v termínu „uzávěrky volného odhlášení“ (čtvrtek 12:00) do jednoho turnaje 
vstoupí aspoň o den dříve než do druhého turnaje. Pokud na prvním turnaji postoupí 
do dalšího hracího dne, který se kryje s účastí na druhém turnaji, nemusí se druhého 
turnaje zúčastnit. 

Dvojice musí o tom, že uspěla na prvním turnaji a že se druhého turnaje nezúčastní, 
co nejdříve vyrozumět telefonicky pořadatele druhého turnaje a řídícího soutěže. 
V případě, že se dvojice z druhého turnaje neomluví, bude povinna zaplatit 
administrativní poplatek 250,- Kč / hráč za neúčast na turnaji mládeže nebo 500,- Kč / 
hráč za neúčast na turnaji dospělých. 

 povoleno na max. dva turnaje stejné věkové kategorie avšak jiného druhu úrovně 
(typicky Letní pohár a Český pohár 2* / 3* dospělých nebo MČR U18 a Český pohár 
juniorů). Hráč může být přihlášen na oba turnaje se stejným spoluhráčem 
(doporučená varianta), nebo může být na pozdější turnaj být přihlášen s odlišným 
spoluhráčem, ovšem pouze za podmínky, že pro tohoto spoluhráče je to jediný 
přihlášený ABV turnaj kalendářního týdne.  

Podmínky přihlášení na takové dva turnaje mohou být dále upřesněny STK ABV a 
budou zveřejněny na stránkách obou dotčených turnajů.  

Dvojice musí o tom, že uspěla na jednom turnaji a že se druhého turnaje nezúčastní, 
co nejdříve vyrozumět telefonicky pořadatele druhého turnaje a řídícího soutěže. 
V případě, že se dvojice z druhého turnaje neomluví, bude povinna zaplatit 
administrativní poplatek 250,- Kč / hráč za neúčast na turnaji mládeže nebo 500,- Kč / 
hráč za neúčast na turnaji dospělých. 

Článek 4 - PŘIHLÁŠKY 

1. Občané České republiky a cizích států, kteří jsou zaregistrováni v ČVS a mají zaplacený 
licenční příspěvek na příslušné období, se přihlašují na beachvolejbalové turnaje ABV 
prostřednictvím systému VIS. 
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2. Zahraniční hráči nesplňující odstavec č. 1 tohoto článku mohou využít postup přihlášení 
na beachvolejbalové turnaje ABV podle metodického postupu „Přihlašování zahraničních 
hráčů na beachvolejbalové turnaje ABV“.  

3. Přihlášky dvojic na turnaje jsou zpracovány automaticky systémem VIS nebo „ručně“ 
řídícím soutěží a to vždy s ohledem na termíny popsané podrobněji v odstavci č. 4 tohoto 
článku. „Ruční“ zpracování emailových přihlášek může mít zpoždění s ohledem na časové 
možnosti řídícího soutěží. Rozhodující je ale datum a čas odeslání emailové přihlášky. 

4. Termíny přihlášek, změn spoluhráčů a odhlášek jsou přehledně zobrazeny v časové ose 
turnajů v příloze č. 1 tohoto Hracího řádu. Základními termíny (časovými milníky) jsou: 

 pondělí 20:00 – termín „standardní uzávěrka přihlášek“ 

 standardní uzávěrka podání přihlášek přes VIS, 

 zaslání žádosti o DKA, DKJ (emailem řídícímu soutěže - prihlasky.beach@cvf.cz), 

 nahlášení DKP (emailem řídícímu soutěže - prihlasky.beach@cvf.cz) 

Dvojice jsou po tomto termínu předběžně rozděleny do hlavní soutěže, případně také 
do kvalifikace a mezi náhradní dvojice. Není-li v tento termínu přečerpána kapacita 
hlavní soutěže turnaje, nebude již kvalifikace turnaje otevřena. 

 úterý 20:00 – termín „zveřejnění divokých karet“ 

 rozhodnutí o DKA, 

 zapsání DKA, DKP a DKJ do VIS a zveřejnění na webu 

 čtvrtek 12:00 – termín „uzávěrka volného odhlášení“ 

 konec odhlášení bez „potvrzení“ (viz dále) 
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Není-li v tento termínu přečerpána kapacita hlavní soutěže turnaje, nebude již 
kvalifikace turnaje otevřena. 

5. Dodatečné přihlášení po standardní uzávěrce přihlášek je možné pouze v případě, není-li 
stanovený počet míst na turnaji plně obsazen, přičemž je dvojice přijata jen do soutěžní 
části turnaje (hlavní soutěž, kvalifikace), která ještě není zaplněna, zařadí se na aktuální 
konec startovné listiny za poslední dvojici, která se přihlásila do „standardního termínu 
přihlášek“ nebo za poslední dodatečně přihlášenou dvojici. Na této pozici ve startovní 
listině dvojice zůstává až do termínu uzavření nasazení pro danou soutěžní část turnaje, 
ve které se dvojice nachází. Po uzavření nasazení je dvojice na konečné startovní listině 
dané soutěžní části turnaje zařazena podle počtu svých vstupních bodů. 

6. Dvojice, která se přihlásila na turnaj a byla zařazena v pondělí v 20:00 pouze mezi 
náhradní dvojice, musí být připravena v případě posunu nasazení se turnaje zúčastnit. 
Tato povinnost platí do čtvrtka do 12:00. Dvojice je povinna si sama na webových 
stránkách ABV zjišťovat do tohoto termínu případné změny v nasazení. Po tomto termínu 
bude o posunu startovní listiny a možnosti účasti v turnaji informována řídícím soutěže 
telefonicky nebo prostřednictvím SMS zprávy. Svou účast v turnaji ale již může odmítnout 
a to bez sankcí. 

7. Po standardní uzávěrce přihlášek v pondělí v 20:00 je přihlašování a odhlašování na 
turnaj pozastaveno až do termínu zveřejnění divokých karet, do úterý 20:00. Po tomto 
termínu se mohou dvojice dohlašovat do aktuálně otevřené, ale ne plně obsazené části 
turnaje online přes VIS.  

Po „uzávěrce volného odhlášení“ (čtvrtek v 12:00) se dvojice mohou dohlásit do 
aktuálně otevřené, ale ne plně obsazené části turnaje pouze u řídícího soutěží (nikoli 
online přes VIS). Dvojice odešle na emailovou adresu řídícího soutěže potřebné údaje 
k přihlášení (název turnaje, kategorie, úplná jména a data narození obou hráčů dvojice). 
Dohlašování do aktuálně otevřené, ale ne plně obsazené soutěžní části turnaje lze pouze 
do termínu definitní uzávěrky přihlášek, která je stanovena časovou osou turnajů 
(příloha č. 1 Hracího řádu). 

Článek 5 – DIVOKÉ KARTY 

1. Dvojice, která žádá o udělení kterékoliv divoké karty, se nejprve musí do turnaje v 
termínu přihlásit. Na akcích ABV ČVS mohou být uděleny následující divoké karty: 

 DKA – divoká karta Asociace beachvolejbalu (pro domácí i zahraniční dvojice) – 
uděluje místopředseda ABV p. Jan Meruna (tel. 602 266 088, meruna@cvf.cz). 
Žádosti o divoké karty Asociace beachvolejbalu se posílají na adresu řídícího soutěže 
(prihlasky.beach@cvf.cz) nejpozději do termínu standardní uzávěrky přihlášek 
(pondělí 20:00). 

 DKP – divoká karta pořadatele – uděluje pořadatel turnaje. Pořadatel pošle svoje 
rozhodnutí o udělení divokých karet pořadatele na adresu řídícího soutěže 
(prihlasky.beach@cvf.cz) nejpozději do termínu standardní uzávěrky přihlášek 
(pondělí 20:00). 
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Obrázek 4: Závěrečné foto vrcholného turnaje české národní tour UNIQA Mistrovství České 
republiky mužů a žen v beachvolejbalu v Brně na Sokolském koupališti. | autor: Václav 
Kohelka 

 DKJ – divoká karta juniorů (U20 a mladší) a reprezentantů do 21, 22 let (uděluje se 
na turnaje dospělých a to pouze občanům ČR) – uděluje manažer reprezentace 
mládeže p. Přemysl Kubala po konzultaci s trenérskou beachvolejbalovou radou. 
Žádosti o divoké karty DKJ se posílají na adresu řídícího soutěže 
(prihlasky.beach@cvf.cz) nejpozději do termínu standardní uzávěrky přihlášek 
(pondělí 20:00). 

Článek 6 – STARTOVNÍ LISTINA 

1. Pro nasazení dvojice do turnaje je rozhodující počet vstupních bodů dané dvojice. 
Dvojice jsou seřazeny sestupně podle počtu vstupních bodů. V případě rovnosti 
vstupních bodů je na vyšší pozici nasazena dvojice, která se do turnaje přihlásí dříve. 

Počet dvojic se zahraničním hráčem / hráči nasazených do turnaje ABV dospělých dle 
vstupních bodů je omezen na maximálně 4 dvojice v hlavní soutěži a maximálně 4 
dvojice v kvalifikaci, dohromady však maximálně 6 dvojic v celém turnaji. Platí pro 
všechny turnaje dospělých (kromě MČR). 

2. Vstupní body na turnaj ABV dospělých dvojice tvořené hráči, kteří jsou oba 
zaregistrováni v ČVS a oba mají zaplacený licenční příspěvek na příslušné období, jsou 
vypočteny součtem redukovaného počtu bodů obou hráčů v příslušném žebříčku ABV 
dospělých k datu prvního hracího dne hlavní soutěže turnaje. 
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Vstupní body na juniorský nebo kadetský turnaj ABV dvojice tvořené hráči, kteří jsou 
oba zaregistrováni v ČVS a oba mají zaplacený licenční příspěvek na příslušné období, 
budou vypočteny součtem redukovaného počtu bodů obou hráčů v příslušném 
juniorském, resp. kadetském žebříčku ABV k datu prvního hracího dne hlavní soutěže 
turnaje. 

Redukovaný počet bodů v žebříčcích jednotlivých kategorií je vysvětlen v Článku 14, 
odstavci č. 4 tohoto Hracího řádu. 

3. Vstupní body zahraničního hráče (bez registrace v ČVS) na turnaj ABV dospělých budou 
vypočteny jako součet 10 nejlepších turnajových bodových zisků z následujících položek. 
Vstupní body zahraničního hráče na turnaje ABV mládeže budou vypočteny jako součet 
8 nejlepších turnajových bodových zisků z následujících položek: 

 bodové zisky z turnajů uvedených v profilu hráče v FIVB databázi hráčů (kromě 
bodových zisků z turnajů ABV označených jako NT CZE, které zde nebudou 
započítány) za poslední 1 rok (od data prvního dne hlavní soutěže turnaje ABV) 
vynásobené koeficientem 1,6 za umístění v hlavní soutěži, Kalkulace „FIVB bodů“ 
proběhne vždy jednorázově v pondělí před daným turnajem po každotýdenní 
aktualizaci žebříčků FIVB. 

 Bodové zisky z turnajů v žebříčku ABV dospělých, resp. počet bodů v juniorském / 
kadetském žebříčku ABV za poslední 1 rok (od data prvního dne hlavní soutěže 
turnaje ABV).  

4. Nasazení dvojic s divokými kartami je provedeno následovně: 

 Dvojice s DKA do hlavní soutěže 

Až čtyři dvojice s DKA jsou nasazeny na pozice č. 5, 6, 7 a 8 startovní listiny v pořadí 
podle součtu bodů obou hráčů z individuálního žebříčku FIVB Entry Player Ranking 
(sestupné pořadí). V případě stejného počtu bodů, rozhodně součet bodů obou 
hráčů na příslušném žebříčku ABV (sestupné pořadí). V případě i této rovnosti bodů 
rozhodne o nasazení STK ABV. 

 Dvojice s DKP a DKJ do hlavní soutěže 

Dvojice s DKP nebo DKJ do hlavní soutěže jsou do hlavní soutěže zařazeny 
standardně, dle součtu bodů obou hráčů na příslušném žebříčku ABV. 

 Dvojice s DKA do kvalifikace 

Dvojice s DKA do kvalifikace je nasazena na pozici č. 5 startovní listiny kvalifikace. 

 Dvojice s DKP a DKJ do kvalifikace 

Dvojice s DKP nebo DKJ do kvalifikace jsou do kvalifikace zařazeny standardně, dle 
součtu bodů obou hráčů na příslušném žebříčku ABV. 

5. Seznam přihlášených dvojic je zveřejněn na webu ČVS na stránkách jednotlivých 
turnajů. Ke každému turnaji jsou zveřejněny propozice se základními informacemi o 
turnaji. Další důležité informace k turnaji jsou zveřejňovány v poznámkách na webové 
stránce turnaje nad startovní listinou (např. změna kapacity části turnaje, začátek 
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kvalifikace, pokud není stanoven v propozicích, a jiné) a hráči mají povinnost je sledovat 
a řídit se těmito informacemi do času definitivní uzávěrky přihlášek dané části turnaje, 
ve které se nacházejí. 

6. V termínech „standardní uzávěrky přihlášek“ (pondělí 20:00) a „uzávěrky volného 
odhlášení“ (čtvrtek 12:00) probíhá kontrola počtu přihlášených dvojic. Není-li v 
těchto termínech přečerpána kapacita hlavní soutěže turnaje, nebude již kvalifikace 
turnaje otevřena a kvalifikace bude pro daný turnaj ve VIS zrušena. 

Článek 7 - ODHLÁŠENÍ A ZMĚNY SPOLUHRÁČŮ 

1. Dvojice, která je do turnaje řádně přihlášena, ale nemůže se ho z jakéhokoliv důvodu 
zúčastnit, je povinna se z turnaje odhlásit. Odhlášení jsou hráči povinni provést co 
nejdříve, aby bylo možné včas doplnit náhradní dvojici. 

2. Dvojice se mohou bez udání důvodu a bezplatně z turnaje odhlásit do „uzávěrky volného 
odhlášení“ (čtvrtek v 12:00). Odhlášení dvojic s registrací v ČVS se provádí 
prostřednictvím VIS. Odhlášení dvojic bez registrace v ČVS se provádí prostřednictvím 
řídícího soutěže zasláním emailové zprávy. 

3. Odhlášení dvojic po „uzávěrce volného odhlášení“ (čtvrtek v 12:00) se u dvojic 
s registrací v ČVS i bez registrace v ČVS provádí prostřednictvím řídícího soutěže zasláním 
emailové zprávy. 

Pokud se odhlásí dvojice z turnaje dospělých po „uzávěrce volného odhlášení“ (čtvrtek v 
12:00), ale ještě před zahájením části turnaje, kde měla dvojice startovat, bude každému 
hráči dvojice účtován administrativní poplatek 100,- Kč. Pokud dvojice dodá „potvrzení“ 
ve stanoveném termínu je poplatek oběma hráčům prominut. Termínem „potvrzení“ je 
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myšleno lékařské potvrzení o zdravotní indispozici hráče nebo jiný úřední doklad, kterým 
je doložen vážný důvod neúčasti na turnaji. 

Pokud se odhlásí dvojice z turnaje mládeže po „uzávěrce volného odhlášení“ (čtvrtek v 
12:00), ale ještě před zahájením části turnaje, kde měla dvojice startovat, bude každému 
hráči dvojice účtován administrativní poplatek 50,- Kč. Pokud dvojice dodá „potvrzení“ ve 
stanoveném termínu je poplatek oběma hráčům prominut. 

 „Potvrzení“ je nutno doručit řídícímu soutěže co nejdříve, nejpozději do úterý po turnaji 
do 12:00 hodin. Na později zaslaná potvrzení nebude brán zřetel. Doporučuje se doklad 
naskenovat a zaslat emailem na adresu řídícího soutěže. 

4. Pokud se dvojice odhlásí pozdě (tj. po začátku části turnaje, ve které měla dvojice 
startovat) z turnaje dospělých nebo se nedostaví bez předchozího řádného odhlášení 
k turnaji dospělých, bude každému hráči účtován administrativní poplatek 500,- Kč, který 
nelze prominout. 

Pokud se dvojice odhlásí pozdě (tj. po začátku části turnaje, ve které měla dvojice 
startovat) z turnaje mládeže nebo se nedostaví bez předchozího řádného odhlášení 
k turnaji mládeže, bude každému hráči účtován administrativní poplatek 250,- Kč, který 
nelze prominout. 

Do zaplacení tohoto administrativního poplatku nebude mít dvojice možnost se přihlásit 
k dalším turnajům. Z již přihlášených turnajů bude dvojice při sestavování startovní listiny 
automaticky vyřazena. 

5. Změna spoluhráče po „standardní uzávěrce turnaje“ (pondělí v 20:00) je možná pouze 
v časových intervalech stanovených časovou osou turnajů a to prostřednictvím řídícího 
soutěže zasláním emailové zprávy. Změna spoluhráče není možná v době mezi 
standardní uzávěrkou turnaje (pondělí v 20:00) do zveřejnění divokých karet (úterý 
v 20:00). Pro změnu spoluhráče platí následující pravidla: 

 Pokud dvojice zažádá o změnu spoluhráče do „uzávěrky volného odhlášení“ (čtvrtek 
v 12:00), není nahrazenému hráči účtován žádný poplatek a nemusí uvést důvod své 
náhrady.  

 Pokud dvojice zažádá o změnu spoluhráče po „uzávěrce volného odhlášení“ (čtvrtek 
v 12:00), bude nahrazenému (odstoupivšímu) hráči účtován administrativní poplatek 
100,- Kč, pokud se jedná o turnaj dospělých, nebo 50,- Kč, pokud se jedná o turnaj 
mládeže. Pokud hráč dodá „potvrzení“ ve stanoveném termínu, bude mu poplatek 
prominut.  

 Nová dvojice je nasazena s ohledem na svůj (nový) počet bodů. Úbytek bodů nové 
dvojice může dvojici přesunout z hlavní soutěže do kvalifikace nebo z kvalifikace mezi 
náhradní dvojice v případě turnajů s kvalifikací. V případě turnajů bez kvalifikace 
(např. MČR) může úbytek bodů znamenat přesunutí dvojice z hlavní soutěže mezi 
náhradní dvojice. Přírůstek bodů nové dvojice nemůže dvojici posunout z náhradních 
dvojic do kvalifikace, ani z kvalifikace do hlavní soutěže, ani z náhradních dvojic do 
hlavní soutěže v případě turnaje bez kvalifikace (např. MČR). 
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 Za změnu spoluhráče po standardní uzávěrce turnaje, zaplatí nová dvojice 
administrativní poplatek ve výši 100,- Kč pro turnaj dospělých a 50,- Kč pro turnaj 
mládeže do úterý 12:00 následujícího týdne. 

Článek 8 – TURNAJE DOSPĚLÝCH 

1. Mistrovství České republiky (MČR)  

– oficiální název turnaje: UNIQA Mistrovství České republiky mužů a žen v beachvolejbalu 

Hlavní soutěž - turnaj pro obě kategorie (pohlaví) 

Model „H16d-skup“: Hraje se ve třech hracích dnech systémem pro 16 dvojic v každé 
kategorii. 16 dvojic je rozděleno do čtyř skupin po čtyřech dvojicích. Ve skupině se hraje 
systémem „každý s každým“. Z každé skupiny postupují do vyřazovací části (playoff) tři 
nejlepší dvojice. Dvojice z 1. míst jsou nasazeny přímo do čtvrtfinále, dvojice z 2. a 3. míst 
hrají předkolo. Playoff se hraje vyřazovacím systémem na jednu porážku zakončeným 
utkáním o třetí místo a finálovým utkáním. Bodování a vyhodnocení skupin je popsáno 
v příloze č. 3 tohoto Hracího řádu. 

 Účast: min. 15 nejlepších dvojic dle vstupních bodů na turnaj ABV dospělých,  
max. 1x DKA.  

 Organizace: První dva dny se hraje na třech hracích kurtech. Každá dvojice odehraje 
první hrací den dvě utkání. Druhý hrací den jsou odehrány zbylá utkání ve skupinách a 
první dvě kola vyřazovací části. Do závěrečného dne postoupí čtyři nejlepší dvojice 
v každé kategorii. Budou odehrány obě semifinále, utkání o třetí místo a finále 
v každé kategorii. 

Kvalifikace: se nehraje 

Startovné: maximálně 500,- Kč / dvojice 

Omezení: na MČR mohou startovat pouze občané ČR 

2. Český pohár (ČP) 1* / 2* / 3* 

– oficiální název série: „Volitelný název“• Český pohár 1* / 2* / 3* (• omezení volby názvu 
viz článek 16) 

Hlavní soutěž, standardní systém A – 24 dvojic:  

Model „H24-2KO“: Hlavní soutěž se hraje ve dvou hracích dnech pro 24 dvojic vyřazovacím 
systémem na dvě porážky dohrávaný formou semifinále, utkání o třetí místo a finále. 

 min. 12 nejlepších dvojic dle vstupních bodů na turnaj ABV dospělých, max. 2x DKA, 
max. 2x DKP, max. 2x DKJ a 6 dvojic z kvalifikace 

 Organizace: prvních 30 zápasů se odehraje na 3 hřištích, zbývajících 6 zápasů 
(z celkového počtu 36 zápasů prvního hracího dne) se dohraje jen na 2 hracích 
hřištích. Do druhého hracího dne postupuje 8 dvojic a dohrávají se utkání č. 47 až 46.  
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Hlavní soutěž, standardní systém B – 32 dvojic  

Model „H32-skup“: Hlavní soutěž pro 32 dvojice se hraje ve dvou hracích dnech na min. 4 
hracích kurtech. 32 dvojic je rozděleno do osmi skupin po čtyřech dvojicích, ve skupině se 
dvojice utkají mezi sebou. Z každé skupiny postupují dvě nejlepší dvojice, které se utkají 
vyřazovacím systémem na jednu porážku zakončeným utkáním o třetí místo a finálovým 
utkáním. 

 Účast: min. 19 nejlepších dvojic dle vstupních bodů na turnaj ABV dospělých, max. 
2x DKA, max. 3x DKP, max. 2x DKJ a 6 dvojic z kvalifikace, 

 Organizace: První hrací den se odehraje všech 48 zápasů skupin a 8 zápasů prvního 
kole vyřazovací fáze (celkem 56 utkání). První den se hraje min. na 4 hracích kurtech. 
Do druhého hracího dne postupuje 8 dvojic a odehrají se utkání čtvrtfinále, 
semifinále, o třetí místo a finále.  

Kvalifikace: standardní model „Q16-KO“: pro maximálně 16 dvojic vyřazovacím systémem o 
6 postupových míst, max. 1x DKA, max. 1x DKP, max. 1x DKJ. 

Startovné: maximálně 500,- Kč/dvojice, kvalifikace maximálně 400,- Kč/dvojice, doplatek 
startovného po postupu z kvalifikace do hlavní soutěže je dán rozdílem pořadatelem 
zvolených částek. 

3. Letní pohár (LP)  

– oficiální název série: „Volitelný název“• Letní pohár (• omezení volby názvu viz článek 16) 

STK ABV doporučuje k pořádání Letního poháru zvolit hlavní soutěž dle herního systému B1 
nebo B2. 

Hlavní soutěž, standardní systém B1 – 16 dvojic:  

Model „H16m-skup“: turnaj pro 16 dvojic, hraje se v jednom hracím dnu. 16 dvojic je 
rozděleno do čtyř skupin po čtyřech dvojicích, ve skupině se dvojice utkají mezi sebou. 
Z každé skupiny postupují dvě nejlepší dvojice, které se utkají vyřazovacím systémem na 
jednu porážku zakončeným utkáním o třetí místo a finálovým utkáním. Dvojice, které 
nepostoupí ze skupiny, mohou v případě neúplného počtu účastníků turnaje odehrát další 
dodatkové zápasy. Bodování a vyhodnocení skupin je popsáno v příloze č. 3 tohoto Hracího 
řádu. 

 Účast: min. 6 nejlepších dvojic dle vstupních bodů na turnaj ABV dospělých,  
max. 1x DKA, max. 2x DKP, max. 1x DKJ a 6 dvojic z kvalifikace, 

 Organizace: Všechny zápasy se odehrají v průběhu jednoho hracího dne na min. 3 
hracích kurtech. Zápasy ve skupinách se odehrají na min. 3 hracích kurtech formátem 
utkání na dva hrané sety do 21 bodů. Zápasy vyřazovací části se odehrají na 2 hracích 
hřištích standardním formátem utkání na dva vítězné sety. 

Hlavní soutěž, standardní systém B2 – 16 dvojic:  

Model „H16d-modskup“ s pevným nasazením do playoff: turnaj pro 16 dvojic, hraje se v 
jednom hracím dnu. 16 dvojic je rozděleno do čtyř skupin po čtyřech dvojicích. Skupiny se 
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hrají tzv. modifikovaným způsobem, kde se nejprve proti sobě utkají nejvýše nasazená s 
nejhůře nasazenou dvojicí a také druhá s třetí nejvýše nasazenou dvojící. Následně se vítězné 
dvojice z těchto utkání střetnou o 1. místo ve skupině a poražené dvojice o 3. místo ve 
skupině.  Z každé skupiny postupují do vyřazovací části (playoff) tři nejlepší dvojice. Dvojice z 
1. míst jsou nasazeny přímo do čtvrtfinále, dvojice z 2. a 3. míst hrají předkolo. Obsazení míst 
v playoff je předem pevně dané postupovým klíčem. Playoff se hraje vyřazovacím systémem 
na jednu porážku zakončeným utkáním o třetí místo a finálovým utkáním. 

 Účast: min. 6 nejlepších dvojic dle vstupních bodů na turnaj ABV dospělých,  
max. 1x DKA, max. 2x DKP, max. 1x DKJ a 6 dvojic z kvalifikace, 

 Organizace: Všechny zápasy se odehrají v průběhu jednoho hracího dne na 
maximálně 3 hracích kurtech. Zápasy v modifikovaných skupinách i v playoff se hrají 
na 2 vítězné sety.  

Hlavní soutěž, standardní systém B3 – 16 dvojic:  

Model „H16-2KO“: Hlavní soutěž se hraje ve dvou hracích dnech pro 16 dvojic vyřazovacím 
systémem na dvě porážky dohrávaný formou semifinále, utkáním o třetí místo a finále. 

 Účast: min. 6 nejlepších dvojic dle vstupních bodů na turnaj ABV dospělých,  
max. 1x DKA, max. 2x DKP, max. 1x DKJ a 6 dvojic z kvalifikace, 

 Organizace: k dispozici musí být minimálně 2 hrací kurty. První hrací den se odehraje 
prvních 24 zápasů. Do druhého hracího dne postupuje 6 dvojic. 

Hlavní soutěž, standardní systém C – 24 dvojic:  

Model „H24-2KO“: Hlavní soutěž se hraje ve dvou hracích dnech pro 24 dvojic vyřazovacím 
systémem na dvě porážky dohrávaný formou semifinále, utkání o třetí místo a finále. 

 Účast: min. 13 nejlepších dvojic dle vstupních bodů na turnaj ABV dospělých, max. 
1x DKA, max. 3x DKP, max. 1x DKJ a 6 dvojic z kvalifikace, 

 Organizace: prvních 30 zápasů se odehraje na 3 hřištích, zbývajících 6 zápasů 
(z celkového počtu 36 zápasů prvního hracího dne) se dohraje jen na 2 hracích 
hřištích. Do druhého hracího dne postupuje 8 dvojic a dohrávají se utkání č. 47 až 46.  

Hlavní soutěž, standardní systém D – 32 dvojic  

Model „H32-skup“: Hlavní soutěž pro 32 dvojice se hraje ve dvou hracích dnech na min. 4 
hracích kurtech. 32 dvojic je rozděleno do osmi skupin po čtyřech dvojicích, ve skupině se 
dvojice utkají mezi sebou. Z každé skupiny postupují dvě nejlepší dvojice, které se utkají 
vyřazovacím systémem na jednu porážku zakončeným utkáním o třetí místo a finálovým 
utkáním. 

 Účast: min. 20 nejlepších dvojic dle vstupních bodů na turnaj ABV dospělých, max. 
1x DKA, max. 4x DKP, max. 1x DKJ a 6 dvojic z kvalifikace, 

 Organizace: První hrací den se odehraje všech 48 zápasů skupin a 8 zápasů prvního 
kole vyřazovací fáze (celkem 56 utkání). První den se hraje min. na 4 hracích kurtech. 
Do druhého hracího dne postupuje 8 dvojic a odehrají se utkání čtvrtfinále, 
semifinále, o třetí místo a finále. 
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Kvalifikace  

Standardní model „Q16-KO“: pro maximálně 16 dvojic vyřazovacím systémem o 6 
postupových míst, max. 1x DKA, max. 1x DKP, max. 1x DKJ. 

Startovné: maximálně 400,- Kč / dvojici, kvalifikace maximálně 300,- Kč / dvojici, doplatek 
startovného po postupu z kvalifikace do hlavní soutěže je dán rozdílem pořadatelem 
zvolených částek. 

4. Mistrovství České republiky do 22 let (U22) 

– oficiální název turnaje: UNIQA Mistrovství České republiky do 22 let v beachvolejbalu 

Hlavní soutěž, standardní systém:  

Model „H16-2KO“: hraje se ve dvou hracích dnech systémem pro 16 dvojic na dvě porážky 
dohrávaný formou semifinále, utkáním o třetí místo a finále. 

 Účast: min. 14 nejlepších dvojic dle vstupních bodů na turnaj ABV dospělých,  
max. 2x DKA 

 Pořadí zápasů: první hrací den se na dvou až třech hracích kurtech odehrají zápasy č. 
1 až 24, do druhého hracího dne postupuje 6 dvojic. 

Kvalifikace: se nehraje 

Startovné: maximálně 500,- Kč / dvojici 

Omezení: na MČR v roce 2020 mohou startovat pouze občané ČR narození 1. 1. 1999 a 
později 

Článek 9 – TURNAJE MLÁDEŽE 

1. Mistrovství České republiky do 20 let (U20) 

– oficiální název turnaje: UNIQA Mistrovství České republiky do 20 let v beachvolejbalu 

Hlavní soutěž, standardní systém:  

Model „H16-2KO“: hraje se ve dvou hracích dnech systémem pro 16 dvojic na dvě porážky 
dohrávaný formou semifinále, utkání o třetí místo a finále. 

 Účast: min. 15 nejlepších dvojic dle vstupních bodů na juniorský turnaj ABV kategorie 
U20, max. 1x DKA. 

 Organizace: první hrací den se na dvou až třech hracích kurtech odehrají zápasy č. 1 
až 24, do druhého hracího dne postupuje 6 dvojic. 

Kvalifikace: se nehraje 

Startovné: maximálně 300,-Kč / dvojice 
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Obrázek 6: Závěrečná fotografie z MČR do 20 let v Chodově. Juniorskými mistry ČR se stali 
Julie Honzovičová s Lucií Šulcovou a Jiří Sedlák s Patrikem Maňasem | zdroj: cvf.cz 

Omezení: na MČR v roce 2020 mohou startovat pouze občané ČR narození 1. 1. 2001 a 
později 

2. Mistrovství České republiky do 18 let (U18) 

– oficiální název turnaje: UNIQA Mistrovství České republiky do 18 let v beachvolejbalu 

Hlavní soutěž, standardní systém:  

Model „H16-2KO“: hraje se ve dvou hracích dnech systémem pro 16 dvojic na dvě porážky 
dohrávaný formou semifinále, utkání o třetí místo a finále. 

 Účast: min. 5 nejlepších dvojic dle vstupních bodů na kadetský turnaj ABV kategorie 
U17, min. 10 nejlepších dvojic dle vstupních bodů na juniorský turnaj ABV kategorie 
U20, max. 1x DKA (pokud nebude DKA udělena, bude toto místa obsazeno dalším 
dvojicí přihlášenou na juniorský turnaj ABV kategorie U20. Pokud nebude žádná 
náhradní dvojice přihlášená v kategorii U20, pak volné místo obsadí další dvojice 
přihlášená na kadetský turnaj kategorie U17). 

 Organizace: první hrací den se na dvou až třech hracích kurtech odehrají zápasy č. 1 
až 24, do druhého hracího dne postupuje 6 dvojic. 

Kvalifikace: se nehraje 

Startovné: maximálně 300,- Kč / dvojice 
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Obrázek 7: Závěrečná fotografie z MČR do 18 let v Opavě. Na nejvyšším stupínku se těsnají 
Eliška Tezzele s Markétou Svozilovou a Ondřej Heřman s Jakubem Šépkou. | zdroj: cvf.cz 

Omezení: na MČR v roce 2020 mohou startovat pouze občané ČR narození 1. 1. 2003 a 
později 

Poznámka: Turnaj bude ve VISu vypsán v kategoriích U17 a U20 zvlášť. Dvojice, která musí 
být složena ze stejných spoluhráčů se může přihlásit na oba turnaje zároveň. Po termínu 
„standardní uzávěrky přihlášek“ (pondělí 20:00) STK ABV obsadí 10 míst v turnaji MČR 
dvojicemi přihlášenými na juniorský turnaj kategorie U20 a 5 míst dvojicemi přihlášenými na 
kadetský turnaj kategorie U17. Pokud se některá dvojice bude nacházet mezi těmito 15 
dvojicemi dvakrát, bude platit jejich účast z kategorie, ze které bude do turnaje MČR lépe 
nasazena. Z duplicitní kategorie bude odhlášena a její místo zde převezme další dvojice 
v pořadí startovní listiny. Klíč k nasazení z kategorií U17 a U20 bude zveřejněn v propozicích 
turnaje. 

3. Mistrovství České republiky do 17 let (U17) 

– oficiální název turnaje: UNIQA Mistrovství České republiky do 17 let v beachvolejbalu 

Hlavní soutěž, standardní systém:  

Model „H16-2KO“: hraje se ve dvou hracích dnech systémem pro 16 dvojic na dvě porážky 
dohrávaný formou semifinále, utkání o třetí místo a finále. 

 Účast: min. 15 nejlepších dvojic dle vstupních bodů na kadetský turnaj ABV kategorie 
U17, max. 1x DKA. 
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 Organizace: první hrací den se na dvou až třech hracích kurtech odehrají zápasy č. 1 
až 24, do druhého hracího dne postupuje 6 dvojic.  

Kvalifikace: se nehraje 

Startovné: maximálně 300,- Kč / dvojice 

Omezení: na MČR v roce 2020 mohou startovat pouze občané ČR narození 1. 1. 2004 a 
později 

4. Český pohár kategorie do 20 let (U20) 

– oficiální název série: „Volitelný název“* Český pohár juniorů / juniorek (* omezení volby 
názvu viz článek 16) 

Hlavní soutěž, standardní systém A – 24 dvojic:  

Model „H24-2KO“: hraje se ve dvou hracích dnech pro 24 dvojic systémem na dvě porážky 
dohrávaný formou semifinále a finále. 

 Účast: min. 14 nejlepších dvojic dle vstupních bodů na juniorský turnaj ABV kategorie 
U20, max. 2x DKA, max. 2x DKP a 6 dvojic z kvalifikace, 

 Organizace: prvních 30 zápasů se odehraje na třech hřištích, zbývajících 6 zápasů 
(z celkového počtu 36 zápasů prvního hracího dne) se dohraje jen na 2 hracích 
hřištích. Do dalšího hracího dne postupuje 8 dvojic.  

 Poznámka: Standardně se tímto systémem hrají celostátní (celostátní – v daném 
víkendu se hraje pouze jeden turnaj této věkové kategorie) České poháry juniorek. 

Hlavní soutěž, standardní systém B – 16 dvojic: 

Model „H16m-skup“: turnaj pro 16 dvojic, hraje se v jednom hracím dnu. 16 dvojic je 
rozděleno do čtyř skupin po čtyřech dvojicích, ve skupině se dvojice utkají mezi sebou. 
Z každé skupiny postupují dvě nejlepší dvojice, které se utkají vyřazovacím systémem na 
jednu porážku zakončeným utkáním o třetí místo a finálovým utkáním. Dvojice, které 
nepostoupí ze skupiny, mohou v případě neúplného počtu účastníků turnaje odehrát další 
dodatkové zápasy. Bodování a vyhodnocení skupin je popsáno v příloze č. 3 tohoto Hracího 
řádu. 

 Účast: min. 6 nejlepších dvojic dle vstupních bodů na juniorský turnaj ABV kategorie 
U20, max. 2x DKA, max. 2x DKP a 6 dvojic z kvalifikace, 

 Organizace: Všechny zápasy se odehrají v průběhu jednoho hracího dne na min. 3 
hracích kurtech. Zápasy ve skupinách se odehrají na min. 3 hracích kurtech formátem 
utkání na dva hrané sety do 21 bodů. Zápasy vyřazovací části se odehrají na 2 hracích 
hřištích standardním formátem utkání na dva vítězné sety. 

 Poznámka: Standardně se tímto systémem hrají oblastní (oblastní – v daném víkendu 
se hraje paralelně více turnajů této věkové kategorie) České poháry juniorek a 
celostátní i oblastní (vysvětlení viz turnaje juniorek) České poháry juniorů. 
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Kvalifikace: model „Q12-2KO“ pro maximálně 12 dvojic vyřazovacím systémem na dvě 
porážky o 6 postupových míst, max. 1x DKA, max. 1x DKP. 

Startovné: maximálně 300,- Kč / dvojice, kvalifikace maximálně 200,- Kč / dvojice, doplatek 
startovného po postupu z kvalifikace do hlavní soutěže je dán rozdílem pořadatelem 
zvolených částek. 

Omezení: v roce 2019 mohou startovat pouze hráči narození 1. 1. 2000 a později, v roce 
2020 mohou startovat pouze hráči narození 1. 1. 2001 a později,  

5. Kadetský pohár kategorie do 17 let (U17) 

– oficiální název série: „Volitelný název“• Kadetský pohár (• omezení volby názvu viz článek 
16) 

Hlavní soutěž – 16 dvojic: 

Model „H16m-skup“: turnaj pro 16 dvojic, hraje se v jednom hracím dnu. 16 dvojic je 
rozděleno do čtyř skupin po čtyřech dvojicích, ve skupině se dvojice utkají mezi sebou. 
Z každé skupiny postupují dvě nejlepší dvojice, které se utkají vyřazovacím systémem na 
jednu porážku zakončeným utkáním o třetí místo a finálovým utkáním. Dvojice, které 
nepostoupí ze skupiny, mohou v případě neúplného počtu účastníků turnaje odehrát další 
dodatkové zápasy. Bodování a vyhodnocení skupin je popsáno v příloze č. 3 tohoto Hracího 
řádu. 

 Účast: min. 6 nejlepších dvojic dle vstupních bodů na kadetský turnaj ABV kategorie 
U17, max. 2x DKA, max. 2x DKP a 6 dvojic z kvalifikace 

 Organizace: Všechny zápasy se odehrají v průběhu jednoho hracího dne na min. 3 
hracích kurtech. Zápasy ve skupinách se odehrají na min. 3 hracích kurtech formátem 
utkání na dva hrané sety do 21 bodů. Zápasy vyřazovací části se odehrají na 2 hracích 
hřištích standardním formátem utkání na dva vítězné sety. 

 Poznámka: Standardně se tímto systémem hrají celostátní (celostátní – v daném 
víkendu se hraje pouze jeden turnaj této věkové kategorie) i oblastní (oblastní –  
v daném víkendu se hraje paralelně více turnajů této věkové kategorie) Kadetské 
poháry. 

Kvalifikace: model „Q12-2KO“ pro maximálně 12 dvojic vyřazovacím systémem na dvě 
porážky o 6 postupových míst, max. 1x DKA, max. 1x DKP. 

Startovné: maximálně 300,- Kč / dvojice, kvalifikace maximálně 200,- Kč / dvojice, doplatek 
startovného po postupu z kvalifikace do hlavní soutěže je dán rozdílem pořadatelem 
zvolených částek. 

Omezení: v roce 2020 mohou startovat pouze hráči narození 1. 1. 2004 a později 

Článek 10 – KVALIFIKACE 

1. Standardně je pro každý turnaj ABV vypsána kromě hlavní soutěže také kvalifikace a tato 
skutečnost je stvrzena v propozicích turnaje. Výchozí kapacita kvalifikace je uvedena 
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v propozicích turnaje. V případě většího zájmu o turnaj může být kapacita kvalifikace po 
standardní uzávěrce přihlášek navýšena.  

Turnaj může být vypsaný bez kvalifikace pouze na základě odůvodněné žádosti 
pořadatele a projednání s STK ABV. 

Postoupí-li dvojice z kvalifikace do hlavního turnaje, je povinna se tohoto turnaje 
zúčastnit. 

2. Kvalifikace se pro daný turnaj otevírá, je-li po standardní uzávěrce přihlášek přihlášeno 
více dvojic, než je kapacita hlavní soutěže uvedená v propozicích turnaje.  

Pokud je v termínu „standardní uzávěrky přihlášek“ (pondělí v 20:00) přihlášen počet 
dvojic rovný nebo nižší kapacity hlavní soutěže, kvalifikace se pro daný turnaj již 
neotevírá. 

Pokud je kvalifikace otevřena, ale v termínu „uzávěrky volného odhlášení“ (čtvrtek ve 
12:00) je přihlášen počet dvojic rovný nebo nižší kapacity hlavní soutěže, kvalifikace se 
pro daný turnaj ruší. 

3. Výchozí herní model kvalifikace je uveden v propozicích turnaje. V případě úpravy 
(nejčastěji rozšíření) kapacity kvalifikace bude nový herní model upřesněn v poznámce 
na webové stránce turnaje. Kvalifikace se hraje o předem stanovený výchozí počet 
postupových míst, který je uveden v propozicích turnaje. Zápasy o umístění se 
nedohrávají. 

Finální volba herního modelu však závisí na konečném počtu dvojic v termínu „uzavření 
nasazení kvalifikace“ (viz také odstavec 6 tohoto Článku). 

4. Odhlásí-li se po termínu uzavření nasazení kvalifikace dvojice z hlavní soutěže, bude 
toto místo zaplněno dvojicí „lucky loser“ z kvalifikace. „Lucky loser“ bude vylosován 
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po skončení kvalifikace pouze z těch dvojic, které prohrály v posledním rozhodujícím 
kole o postup do hlavní soutěže. 

Herní systémy (modely) pro hlavní soutěž i kvalifikaci uvedené výše jsou zveřejněny na 
webových stránkách ČVS v sekci Beach / Dokumenty. 

5. Výchozí herní modely kvalifikací jsou následující: 

 Q18-skup-KO (o 6 postupových míst) 

Kvalifikace pro 18 dvojic rozdělených do 6 skupin po třech dvojicích. Z každé skupiny 
postupují 2 nejlepší dvojice do playoff. Playoff se hraje na jedno kolo o 6 postupových 
míst do hlavní soutěže. 

 Q18-skup (o 6 postupových míst) 

Kvalifikace pro 18 dvojic rozdělených do 6 skupin po třech dvojicích. Z každé skupiny 
postupuje nejlepší dvojice přímo do hlavní soutěže. 

 Q16-1KO (o 4 postupová místa) 

Kvalifikace pro 16 dvojic, která se hraje vyřazovacím způsobem bez opravné části. 
Vítězné dvojice z druhého kola postupují do hlavní soutěže. 

 Q16-KO (o 6 postupových míst) 

Kvalifikace pro 16 dvojic, která se hraje vyřazovacím způsobem. První kolo se 
hraje bez možnosti opravných utkání (poražené dvojice v turnaji končí). Vítězné 
dvojice z druhého kola postupují do hlavní soutěže (4 dvojice). Poražené dvojice 
z druhého kola hrají jedno opravné kolo o zbylá 2 postupová místa. 

 Q12-2KO (o 6 postupových míst) 

Kvalifikace pro 16 dvojic, která se hraje vyřazovacím způsobem s opravnou částí 
pavouku (tzv. na dvě prohry). Poražené dvojice z prvních dvou kol vítězné části 
pavouku přechází do opravné části pavouku. Do hlavní soutěže postupují 3 
vítězné dvojice z druhého kola vítězní části pavouku a 3 vítězné dvojice z druhého 
kola opravné části pavouku. 

 Q8-KO (o 3 postupová místa) 

Kvalifikace pro 8 dvojic, která se hraje vyřazovacím způsobem. První kolo se hraje 
bez možnosti opravných utkání (poražené dvojice v turnaji končí). Vítězné dvojice 
z druhého kola postupují do hlavní soutěže (2 dvojice). Poražené dvojice 
z druhého kola hrají jedno opravné utkání o zbylé postupové místo. 

6. Pokud v termínu „uzavření nasazení kvalifikace“ zbývá ve startovní listině nižší počet 
dvojic (ale kvalifikace je stále otevřena), než výchozí model kvalifikace předpokládá, 
dojde k úpravě volby herního modelu následujícím způsobem: 

 Pokud výchozí herní model kvalifikace byl Q24-KO, Q18-skup-KO, Q18-skup nebo 
Q16-KO a v termínu „uzavření nasazení kvalifikace“ v kvalifikaci zůstává 9 až 12 
dvojic, mění se model kvalifikace na Q12-2KO. 
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 Pokud výchozí herní model kvalifikace byl Q24-KO, Q18-skup-KO, Q18-skup, Q16-KO 
nebo Q12-2KO a v termínu „uzavření nasazení kvalifikace“ v kvalifikaci zůstává 8 
dvojic, mění se model kvalifikace na Q8-2KO. 

Model Q8-2KO je model kvalifikace pro 8 dvojic, která se hraje vyřazovacím 
způsobem s opravnou částí pavouku (tzv. na dvě prohry). Do hlavní soutěže postupují 
4 vítězné dvojice z prvního kola. Poražené dvojice z tohoto kola hrají jedno opravné 
kolo o zbylá 2 postupová místa. 

 Pokud výchozí herní model kvalifikace byl Q24-KO, Q18-skup-KO, Q18-skup, Q16-KO, 
Q12-2KO nebo Q8-KO a v termínu „uzavření nasazení kvalifikace“ v kvalifikaci zůstává 
7 dvojic, mění se model kvalifikace na Q7-2KO a 3 nejvýše nasazené dvojice 
kvalifikace se posouvají přímo do hlavní soutěže. 

Zbývající čtyři dvojice hrají o tři postupová místa do hlavní soutěže vyřazovacím 
způsobem s opravnou částí pavouku (tzv. na dvě prohry). Do hlavní soutěže postupují 
2 vítězné dvojice z prvního kola. Poražené dvojice z tohoto kola hrají jedno opravné 
utkání o zbylé postupové místo. 

7. Doporučené začátky kvalifikace jsou stanoveny od 14:00 do 16:00 pro ČP a LP dospělých, 
ČP a ČP oblastní mládeže a Kadetský pohár (dle počtu hracích kurtů a počtu přihlášených 
dvojic do kvalifikace), 

Pořadatel může posunout čas zahájení oznámený v propozicích na pozdější, pokud 
nebude kvalifikace plně obsazena nebo bude mít k dispozici větší počet kurtů. Změna 
času zahájení kvalifikace bude oznámena pomocí poznámky na webové stránce turnaje 
a to nejpozději do termínu uzavření nasazení kvalifikace.  

Pokud pořadatel neuvede čas zahájení případné kvalifikace v propozicích turnaje, bude 
tento čas oznámen v týdnu před turnajem v poznámce na webové stránce turnaje. 

8. Odlišnosti v hracím systému kvalifikace, začátku kvalifikace a další změny oproti 
standardu musí být schváleny STK a s předstihem uvedeny v propozicích turnaje 
anebo v poznámce na stránce turnaje. 

Článek 11 – POVINNOSTI POŘADATELE 

1. Pořadatel, kterému byl přidělen k pořádání beachvolejbalový turnaj ABV ČVS, se 
zavazuje: 

 řídit se tímto Hracím řádem, 

 spolupracuje s STK ABV v rámci přípravy i průběhu turnaje, 

 v termínu pořádání jiného oficiálního turnaje ABV ČVS neuspořádá turnaj jemu 
konkurenční. 
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POVINNOSTI PŘED TURNAJEM 

2. Pořadatel je povinen určit osobu ředitele turnaje, který je přítomen po celou dobu 
konání turnaje - od kvalifikace až po závěrečný ceremoniál. Pořadatel (promotér) a 
ředitel turnaje může být tatáž osoba, nesmí se však turnaje účastnit jako hráč nebo 
rozhodčí. Ředitel turnaje je nejvyšší autoritou na turnaji a jeho snahou je všemi 
dostupnými prostředky v souladu s tímto Hracím řádem dovést turnaj do zdárného 
konce. Ředitel turnaje spolupracuje s delegátem, příp. hlavním rozhodčím. 

3. Pořadatel je povinen vypracovat propozice (zpravidla jednostránkový dokument 
obsahující základní specifikaci turnaje) a v elektronické podobě je nejpozději 1 měsíc 
před turnajem zaslat předsedovi STK ABV (zverinaj@email.cz). Prodlení v zaslání 
propozic je pokutováno částkou 500,- Kč na účet „ABV ČVS“ uvedený v Článku 1 splatnou 
nejpozději do zahájení turnaje. 

Tyto propozice jako hlavní zdroj informací o turnaji musí obsahovat: název turnaje, 
datum a místo konání, hráčskou kategorii, u turnajů mládeže i věkovou hranici, počet 
účastníků (i v případné kvalifikaci), herní systém hlavní soutěže, začátek prvního dne 
hlavní soutěže, výši prize money, počet hracích kurtů a kurtů k rozcvičování, jména, 

Obrázek 9: S humorem sobě vlastním 
pózují Ondřej Perušič a David 
Schweiner jakožto stříbrní medailisté 

na domácím FIVB 4* Ostrava Open. | 
archiv FIVB 
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kontaktní adresy a telefonní čísla ředitele turnaje a pořadatele, informace o ubytování 
(úplná adresa, telefon, orientační cena ubytování, případně e-mailovou adresu). 
V propozicích je pořadatel dále povinen uvést všechny odlišnosti od tohoto hracího 
řádu, a to pouze po předchozím souhlasu STK. Pořadatel může uvést do propozic další 
upřesňující informace k turnaji. 

Pro turnaje Český pohár 3* dospělých musí být vyhotoveny dvojí propozice - v českém i 
anglickém jazyce. 

4. Pořadatel využije všech svých kontaktů (osobní, telefonické, emailové, sociální sítě) a 
bude o turnaji informovat co největší počet osob. ÚBV ČVS poskytne pořadateli 
grafickou předlohu plakátu, ve kterém pořadatel doplní údaje o svém turnaji, a může jej 
používat k propagaci turnaje.  Pořadatel dále může uspořádat před turnajem tiskovou 
konferenci a informovat o turnaji ČTK a regionální tisk. 

5. Pořadatel MČR s dostatečným předstihem požádá ÚBV ČVS o medaile a diplomy. 

6. Pořadatel beachvolejbalového turnaje ABV, kde je delegace rozhodčích povinná dle 
tohoto Hracího řádu, nemusí o delegaci rozhodčích žádat (delegaci provede sama KR 
ABV dle propozic turnaje a počtu přihlášených dvojic). Pokud pořadatel 
beachvolejbalového turnaje ABV, kde delegace rozhodčích není povinná nebo není 
povinná jen v části turnaje, např. kvalifikaci, má zájem o delegaci rozhodčích na své 
náklady, zažádá KR ABV o delegaci rozhodčích alespoň 14 dní před konáním turnaje. 
V případě žádosti na poslední chvíli již rozhodčí nemusí být k dispozici.  

7. Pořadatel LP, kvalifikace ČP dospělých a všechny kvalifikace turnajů mládeže, na které 
KR ABV nedeleguje rozhodčí, je povinen zajistit řízení všech zápasů a to následujícími 
možnostmi: 

 svými rozhodčími (nemusí mít zkoušky rozhodčích, ale musí znát pravidla 
beachvolejbalu), 

 požádat KR ABV o delegaci rozhodčích, 

 stanovení povinnosti řídit utkání samotnými hráči turnaje (zpravidla poraženými 
z předchozího utkání), což musí být předem uvedeno v propozicích k turnaji. 
V takovém případě jsou určení hráči-rozhodčí povinni zahájit následující zápas v čase 
stanoveném v hracím protokolu, nedodržení tohoto času nebo odmítnutí řízení 
zápasu může mít za následek vyloučení z turnaje. Hráč může také odmítnout řízení 
zápasu, pokud by po jeho skončení nastupoval ke svému zápasu a neměl by 
dostatečný čas na přípravu a rozcvičení (aspoň 30 minut). 

8. Pořadatel zajistí zapisovatele zápisů o utkání a obsluhu počítadel skóre podle pravidel, 
která jsou popsaná v Článku 10, odstavcích 9 a 10 tohoto Hracího řádu.  

9. Povinnosti pořadatele ohledně sjednání ubytování účastníkům turnajů je shrnuto 
v tabulce v příloze č. 2 Hracího řádu. 

Pořadatel vždy vytipuje vhodná ubytovací zařízení a vypíše je včetně kontaktů do 
propozic turnaje. 
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Pokud má pořadatel tu povinnost, rezervuje rozhodčím ubytování v kvalitativně a 
cenově přijatelné hladině rozhodčím mezi jejich „aktivními pracovními dny“. Rozhodčí 
musí o ubytování sám projevit u pořadatele zájem a to co nejdříve, nejpozději do úterý 
před turnajem. Rozhodčí bydlištěm v místě turnaje nemá na ubytování nárok. Rozhodčí 
následně po turnaji vyúčtují náklady na ubytování ČVS. 

10. Hráči musí mít možnost si zakoupit pitný režim a základní občerstvení (nejlépe lehká 
jídla vhodná mezi sportovními výkony) v areálu kurtů nebo v jeho bezprostřední 
blízkosti. V opačném případě je pořadatel povinen zajistit prodej takového občerstvení 
po dobu konání turnaje.  

V tabulce v příloze č. 2 Hracího řádu jsou zakotveny povinnosti pořadatele zajistit a 
uhradit rozhodčím oběd a pitný režim dle typu turnaje. Pokud má pořadatel tu 
povinnost, platí pouze pro dny, kdy se rozhodčí aktivně účastní turnaje. 

POVINNOSTI BĚHEM TURNAJE 

11. Ředitel turnaje musí mít v průběhu celého turnaje (vč. kvalifikace) k dispozici jeden 
výtisk aktuálního Hracího řádu s přílohami i s platnými dodatky a propozice k turnaji 
nebo mít přístup na webové stránky, kde jsou tyto dokumenty k dispozici. 

12. Pokud je to možné, ředitel turnaje pomůže STK ABV při vybírání administrativních 
poplatků od zahraničních hráčů, kteří se zúčastní jeho turnaje. Řídící soutěží požádá 
v předstihu ředitele turnaje o vybrání konkrétních administrativních poplatků od 
konkrétních zahraničních hráčů v hotovosti v CZK nebo v EUR. Platby v EUR ředitel 
turnaje přepočte dle aktuálního kurzu ČNB do měny CZK a celkovou vybranou částku 
pošle platebním příkazem v měně CZK na český účet uvedený v článku 1, odstavci 6 
(včetně variabilního symbolu). Do poznámky pro příjemce uvede výraz „admin platby“ a 
název turnaje.   

13. Nasazení do kvalifikace turnaje přebírá ředitel turnaje od řídícího soutěží. Nasazení je 
po termínu „uzavření nasazení kvalifikace“ připraveno přímo buď přímo v prostředí VIS 
na kartě turnaje v záložce „Kvalifikace“ nebo v online sešitu Google Sheet dostupném na 
stránce turnaje na webu www.cvf.cz.  

Poslední výsledky utkání kvalifikace musí pořadatel zadat hned po jejich skončení tak, 
aby mohl řídící soutěže sestavit startovní listinu hlavní soutěže. Tato startovní listina je 
pak po termínu „uzavření nasazení hlavní soutěže“ k dispozici na kartě turnaje v záložce 
„Hlavní soutěž“ ve VIS nebo v online sešitu Google Sheet. Pokud se kvalifikace nehraje, 
je připravena pouze startovní listina hlavní soutěže. 

Řídící soutěží předem oznámí řediteli turnaje, zda bude turnaj elektronicky veden v 
prostředí VIS, nebo v online sešitu Google Sheet.  

14. Ředitel turnaje odpovídá za to, že v turnaji startují pouze hráči uvedení na startovní 
listině. 

15. Ředitel turnaje seznámí před zahájením dané části turnaje hráče s herním modelem 
kvalifikace nebo hlavní soutěže. Informuje hráče o případných změnách oproti 
informacím uvedených v propozicích turnaje. 
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Ředitel turnaje absolvuje před zahájením části turnaje (platí pro turnaje, kde jsou 
přítomni rozhodčí nominovaní KR ABV) krátkou schůzku s hlavním rozhodčím, příp. 
delegátem. Na schůzce si oba potvrdí důležité informace k průběhu turnaje včetně 
finálního herního modelu kvalifikace nebo hlavní soutěže. 

16. V tabulce v příloze č. 2 jsou zakotveny povinnosti pořadatel vyplatit prize money 
v závislosti na typu turnaje.  

Na turnajích, kde prize money platí pořadatel, závisí forma vyplacení na pořadateli. 
Doporučuje se vyplacení v hotovosti, akceptován je převod příkazem k úhradě do 14 
dnů od skončení turnaje. 

Na turnajích, kde prize money vyplácí ČVS převodem, má pořadatel povinnost 
vypracovat seznam hráčů, kteří mají nárok na prize money. U každého hráče je nutné 
uvést číslo bankovního účtu: 

 přednostně číslo českého bankovního účtu v měně CZK, 

 zahraniční hráči uvedou číslo bankovního účtu ve formátu IBAN, BIC (SWIFT) kód a 
celou svou adresu trvalého bydliště včetně státu. 

Na čísla bankovních účtů uvedené v seznam hráčů následně Český volejbalový svaz 
odešle prize money příkazem k úhradě.  

POVINNOSTI PO SKONČENÍ TURNAJE 

17. Po skončení turnaje: 

 Do neděle do 20:00 pořadatel vyplní turnajový online sešit, který mu přidělen řídícím 
soutěže a který vyplňoval během turnaje. Sešit musí obsahovat korektně vyplněné 
listy s výsledky zápasů kvalifikace a hlavní soutěže a konečným pořadím dvojic. 
Pořadatel informuje emailem řídícího soutěže (prihlasky.beach@cvf.cz), že je editace 
sešitu z jeho strany dokončena. 

Stejný termín platí také v případě, že řídící soutěží určí pro daný turnaj způsob 
zadávání výsledků utkání ve VIS. 

U turnajů, kde není k dispozici online sešit ani zadávání výsledků ve VIS, musí 
pořadatel do výše uvedeného termínu odeslat konečné pořadí turnaje. Je nutné uvést 
křestní jména i příjmení hráčů. 

 Do neděle 20:00 pořadatel odešle seznam dvojic, které byly přihlášeny, ale turnaje se 
nezúčastnily, řídícímu soutěže (prihlasky.beach@cvf.cz). 

 Pondělí do 20:00 odešle na sekretariát ABV (abv@cvf.cz) zhodnocení celkové úrovně 
akce, tj. její sportovní úroveň, společenskou atmosféru, počet diváků, rozhovor 
s vítězi turnaje resp. s přítomnou osobností beachvolejbalu nebo se zástupci 
regionálních orgánů a sponzorů. V příloze zašle minimálně 5 fotografií (v digitální 
podobě) pořízených v průběhu turnaje (pokud byly dodány reklamní prostředky ABV, 
pak by měly být zachyceny na zaslaných fotografiích). 

 Pořadatel vybraných turnajů dále připojí seznam jmenný seznam hráčů, kteří mají 
svým konečným umístěním nárok na prize money, a jejich čísla bankovních účtů. 
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 Pokud je to v možnostech pořadatele, informuje o výsledcích turnaje také regionální 
média. 

Článek 12 – ORGANIZACE TURNAJE 

1. Všechny turnaje řízené ABV se hrají podle Mezinárodních pravidel beachvolejbalu FIVB 
pro období 2017 až 2020. Jejich platné znění v češtině je možno stáhnout na www.cvf.cz 
v sekci Dokumenty / Pravidla.  

Z důvodu přípravy našich reprezentačních dvojic na mezinárodní turnaje mohou být pro 
vybrané tuzemské turnaje zavedeny odchylky od standardních pravidel. Tyto změny 
musí být včas podrobně popsány v propozicích turnaje. Jedná se zejména o tyto změny 
pravidel: utkání na 3 vítězné sety do 15 bodů s pátým setem do 7 bodů; blok na síti se 
nepočítá jako úder; příjem podání smí být proveden odbitím obouruč vrchem také 
způsobem, že následné dotyky míče a držený míč při úderu nejsou chybou atp. Tyto 
změny musí být projednány a schváleny STK. 

2. Hlavní soutěže turnajů dospělých nebo mládeže jsou hrány podle standardních 
hracích systémů příslušných k typu turnaje. Tyto hrací systémy jsou uvedeny 
v článcích 6 a 7. Požadavky promotéra na odlišnosti v hracím systému, začátku 
zahájení hracích dnů a další změny musí být projednány a schváleny STK. Změny v 
hracím systému a všechny další odlišnosti od standardu musí být včas popsány 
v propozicích turnaje. 

V týdnu před turnajem jsou všechny důležité informace zveřejňovány v poznámkách na 
webové stránce turnaje nad startovní listinou. Údaje v poznámkách mohou mimořádně 
upravit propozice a tyto údaje v poznámkách jsou nadřazené původním faktům 
v propozicích. 

3. Minimální počet pro uskutečnění turnaje ABV je 5 přihlášených dvojic v termínu 
„uzávěrka volného odhlášení“ (tj. ve čtvrtek v 12:00). Pokud bude počet přihlášených 
dvojic nižší, STK ABV informuje pořadatele a všechny přihlášené dvojice (emailem) o 
zrušení turnaje. 

4. Dvoudenní turnaj může být za následujících podmínek zkrácen na jednodenní: 

 v termínu „standardní uzávěrky přihlášek“ (pondělí v 20:00) je do dvoudenního 
turnaje pro 16, 24 nebo 32 dvojic v hlavní soutěži přihlášeno 12 a méně dvojic. 
Pořadatel v součinnosti s řídícím soutěže zveřejní informaci o zkrácení turnaje do 
poznámky turnaje na webu ČVS a informuje předsedu Komise rozhodčích. 

 v termínu „uzávěrky volného odhlášení“ (čtvrtek v 12:00) je do dvoudenního turnaje 
pro 24 nebo 32 dvojic v hlavní soutěži přihlášeno 16 a méně dvojic. Pořadatel 
v součinnosti s řídícím soutěže zveřejní informaci o případném zkrácení turnaje do 
poznámky turnaje na webu ČVS a informuje předsedu Komise rozhodčích. 

 Dostaví-li se k turnaji 12 nebo méně dvojic (v důsledku velkého počtu skrečovaných 
zápasů se turnaj stihne odehrát za jediný den). 
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 MČR mládeže (U20, U18, U17) lze na jednodenní zkrátit pouze v případě účasti 8 a 
méně dvojic. Při počtu dvojic 9 – 12 lze druhý hrací den odehrát pouze semifinálová a 
finálová utkání (poslední 4 dvojice), ostatní utkání lze odehrát již první hrací den. 

Turnaj nelze zkrátit na jednodenní, pokud je na druhý hrací den sjednán televizní přenos. 

5. Nebude-li v propozicích k turnaji stanoveno jinak, tak první zápasy každého hracího dne 
hlavní soutěže jsou zahájeny v 9:00 hodin (pouze při modelu „H24-2KO“ zahajují dvojice 
nasazené na 1. až 8. místě svá utkání první hrací den turnaje nejdříve v 10:30).  

6. Startovné je dvojice povinna uhradit pořadateli nejpozději před zahájením svého 
prvního zápasu na turnaji. Dvojice postupující z kvalifikace musí doplatit rozdíl do výše 
startovného do hlavní soutěže. 

7. Hráči jsou povinni během všech utkání beachvolejbalových turnajů ABV mládeže i 
dospělých včetně kvalifikací nastoupit jednotně ustrojeni. Hráči musí během utkání 
turnaje oblékat dolní díl (šortky, plavky, legíny atp.) i horní díl oblečení (trička, tílka, 
bolerka atp.). Oblečení obou hráčů musí být stejné značky a stejné ve smyslu barvy a 
střihu (reklama může být různá). Na MČR dospělých musí být hráči označeni čísly „1“ a 
„2“.  

Hráči mohou (nemusí mít oba) mít pod dolním nebo horním dílem společného oblečení 
spodní vrstvu termoprádla nebo mít na sobě vybavení sloužící jako zdravotní pomůcka. 

Družstvo bez jednotného ustrojení nebude rozhodčím připuštěno k zápasu a bude 
považováno za nepřítomné. 

8. Pořadí zápasů je vyvěšeno na informační tabuli a hlášeno hlasatelem. Následující zápas 
je zahájen 7 minut po skončení předchozího zápasu (3 minuty na úpravu hřiště, 3 minuty 
na rozcvičení na hřišti a 1 minuta na zahájení utkání). Doba na rozcvičení na hřišti může 
být prodloužena až na dvojnásobek, pokud je k dispozici dostatečný počet kurtů a 
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nehrozí časová tíseň. Tuto změnu je nutné vyhlásit jednotně pro všechna utkání a je 
nutný souhlas hlavního rozhodčího. 

Sled zápasů se standardně řídí jedním z následujících způsobů: 

 Pořadí utkání je určeno čísly utkání v seznamu utkání nebo na scoreboardu. Dvojice 
nejbližšího utkání nastupují na nejdříve uvolněný kurt. 

 Utkání mohou být promíchána s ohledem na atraktivitu utkání, zohlednění domácích 
dvojic, organizační zkvalitnění aj. Změněné pořadí zápasů však nesmí ohrozit 
plynulost turnaje a přílišnou zápasovou vytíženost dvojic, musí zajišťovat aspoň 
přibližně rovné podmínky pro potenciální soupeře a musí být včas zveřejněno pro 
všechny hráče (nejdříve možný čas utkání a číslo hřiště) v seznamu utkání nebo na 
scoreboardu. 

9. Povinnost vést během turnaje zápisy o utkání se liší v závislosti na kategorii turnaje: 

 Na turnajích MČR dospělých a Český pohár 3* dospělých (hlavní soutěž) je povinnost 
vést zápis o utkání na mezinárodním formuláři FIVB. Tyto zápisy pořadatel uschová 
do konce kalendářního roku. Aktuální formuláře FIVB jsou k dispozici na webu: 
http://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/Forms.asp. Vedení tohoto zápisu a obsluhu 
počítadla nesmí zastávat pouze jedna osoba. 

 V hlavních soutěžích turnajů Českého poháru dospělých, MČR U22, MČR U20, 
Českého poháru juniorů, MČR U18 a MČR U17 je povinnost vést zápis o utkání do 
jakéhokoli formuláře, který má pořadatel k dispozici. Vedení tohoto zápisu a obsluhu 
počítadla může zastávat jen jedna osoba. Vzor zápisu o utkání je možno stáhnout na 
webu www.cvf.cz v sekci Beach – Dokumenty.  

 Na turnajích Letního poháru a Kadetského poháru a kvalifikacích Českého poháru 
dospělých i juniorů není povinnost vést zápis o utkání. 

Zajištění osob pro vedení zápisu se řídí stejnými pravidly jako zajištění osob na obsluhu 
počítadla, které jsou popsány v následujícím odstavci.  

10. Na všech beachvolejbalových turnajích ABV ČVS dospělých a mládeže musí být na 
každém kurtu k dispozici počítadlo skóre. Osoby obsluhující počítadla jsou zajištěny 
v závislosti na kategorii turnaje: 

 Na turnajích MČR dospělých, Český pohár dospělých, MČR U22, MČR U20, MČR 
U18 a MČR U17 musí pořadatel zajistit osoby pro obsluhu počítadel. Tj. hráči ani 
jejich trenéři, ani rozhodčí nemají povinnost obsluhovat počítadla. 

 Na turnajích Letního pohár dospělých, Českého poháru juniorů a Kadetského 
poháru je doporučeno, aby pořadatel zajistil osoby pro obsluhu počítadel. 
Pořadatel může požádat samotné hráče, např. poraženou dvojici předešlého 
utkání, aby obsluhovali počítadlo skóre během dalšího utkání.  

11. Pořadatel je povinen spravovat turnajový rozpis utkání a výsledky a udržovat je 
aktuální: 
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 buď přímo ve VIS v kartě turnaje v záložkách „Kvalifikace“ a „Hlavní soutěž“. VIS 
automaticky připraví rozpisy utkání kvalifikace nebo hlavní soutěže dle zvoleného 
skriptu herního modelu (nastaví řídící soutěží). 

 nebo v online zapisovatelném sešitu, který funguje ve službě Google Drive a má 
podobu Google Sheet. V sešitu je ke každému utkání možné přiřadit číslo kurtu, 
čas zahájení utkání a rozhodčí. Řídící soutěží poskytne pořadateli včas odkaz na 
sešit a případně také informace k vyplňování výsledků. Je nutné, aby pořadatel 
měl založený účet u Google, se kterým bude sešit sdílený. 

Variantu správy turnaje sdělí včas řediteli turnaje řídící soutěží. 

V obou variantách zadává pořadatel výsledky každého skončeného utkání co nejdříve, 
ale ne dříve, než je zápis o utkání schválen rozhodčím daného utkání. Na základě 
vyplněných výsledků se aktualizuje rozpis dalších utkání. Rozpis utkání i výsledky se 
veřejně zobrazují také na stránce turnaje (nebo zprostředkovaně v online sešitu) na 
webu www.cvf.cz. 

12. V případě, že dvojice musí odehrát dva zápasy po sobě, má nárok na 20-ti minutovou 
přestávku. 

U turnajů mládeže v případě velké únavy některého hráče vlivem extrémního počasí 
nebo odehrání více zápasů bezprostředně po sobě má dvojice právo požádat hlavního 
rozhodčího o prodloužení přestávky na 30 minut (požádat však musí na začátku této 
přestávky, nikoliv až v jejím průběhu). Pokud některý z hráčů jeví evidentní známky 
vysoké únavy vlivem extrémního počasí nebo odehrání více dlouhých zápasů 
bezprostředně po sobě, doporučuje se rozhodčímu nebo pořadateli, aby sám nařídil 
prodloužení přestávky až na 30 minut. 

13. Pokud se kompletní dvojice nedostaví do 5-ti minut od stanoveného začátku utkání na 
hřiště, je utkání skrečováno a dvojice prohlášena za nepřítomnou. Tato čekací doba se 
neuplatňuje v případě druhého zápasu dvojice, která se nedostavila již ke svému 
prvnímu zápasu turnaje a do skončení předchozího utkání nezaplatila pořadateli 
startovné do turnaje (rovnou se vyhlašuje následující utkání). 

14. Utkání následujících turnajů musí být řízena rozhodčími delegovanými KR ABV: 

 všechna utkání MČR dospělých a MČR U22, 

 utkání hlavní soutěže Českého poháru dospělých, 

 utkání hlavní soutěže MČR mládeže, 

 utkání hlavní soutěže celostátního Českého poháru mládeže a oblastního 
Českého poháru mládeže, 

 utkání hlavní soutěže Kadetského poháru, 

 utkání hlavní soutěže halových mistrovství (HMČR) všech kategorií. 

Utkání následujících turnajů musí být řízena kýmkoli se znalostí aktuálních pravidel 
beachvolejbalu, delegovaní rozhodčí nejsou vyžadováni: 
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 utkání kvalifikace Českého poháru dospělých, 

 všechna utkání kvalifikace a hlavní soutěže Letního poháru dospělých a 
Kadetského poháru, 

 utkání kvalifikace turnajů celostátního Českého poháru mládeže a oblastního 
Českého poháru mládeže, 

 utkání kvalifikace halových mistrovství (HMČR) všech kategorií. 

15. Oficiálním hracími míči jsou míče značky Gala Smash Plus 6. 

Výjimečně může být hracím míčem také Mikasa VLS300 a to pouze na turnaji, kterého se 
zúčastní české reprezentační dvojice a který pro ně bude přípravou na důležitý 
mezinárodní turnaj CEV nebo FIVB. Použití tohoto míče musí být projednáno a schváleno 
předsedou ABV na návrh ÚBV ČVS a informace musí být napsána v propozicích turnaje. 

O způsobilosti míče pro hru rozhoduje rozhodčí, hráči nesmí do výběru míče zasahovat. 
K dispozici musí být stále dva míče na kurt (na turnajích dospělých MČR tři míče). 
Doporučuje se, aby pořadatel měl v průběhu turnaje k dispozici navíc ještě další míče, 
které by si mohli hráči vypůjčit pro rozcvičování. 

16. V případě časové tísně zaviněné mimořádnou nepřízní počasí a pouze se souhlasem 
delegáta, resp. hlavního rozhodčího je možno výjimečně provést následující zásahy do 
turnaje. Prvořadou snahou pořadatele je dokončení turnaje v souladu s tímto hracím 
řádem s využitím veškerých svých pravomocí: 

 Přesunout zápasy prvního hracího dne na den následující. V tomto případě lze druhý 
hrací den zahájit zápasy i dříve, než v 9:00 hodin. Dřívější čas začátku utkání však musí 
být zapsán na informační tabuli a pořadatel ústně vyrozumí dvojice, kterých se změna 
týká (v případě jejich nepřítomnosti je musí informovat telefonicky nebo SMS 
zprávou). 

 Sehrát utkání na více hřištích, než je oficiálně stanoveno (pouze nezbytný počet 
utkání). Všechna utkání však musí být řízena delegovanými rozhodčími, pokud 
delegaci rozhodčích prováděla KR ABV. 

 V případě televizního přenosu zrušit utkání o 3. místo. V tomto případě se budou dělit 
body i prize money na polovinu mezi dvojice na 3. - 4. místě. 

17. Vyhlášení výsledků se musí zúčastnit nejlepší tři dvojice a to v prostorách stanovených 
pořadatelem.  

18. „Dovolené koučování“ – pouze u turnajů kategorie U22 a mladších: 

Na turnajích kategorie U22 a mladších (U20, U18, U17, U16 apod.) je dovolené 
koučování a udílení rad během zápasu přímo na hřišti prostřednictvím trenéra. Trenér se 
nahlásí rozhodčímu před začátkem daného utkání. Trenérem dané dvojice může být 
během jednoho utkání jen jedna a táž osoba.  
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 Umístění trenéra 

Trenér sedí na hráčských lavičkách a musí zůstat sedět během hry a mezi rozehrami 
kromě změny stran, intervaly mezi sety a během instrukcí při oddechových časech. 
Při změně stran mění strany také trenéři. Trenér nesmí vstávat během hry a mluvit na 
hráče. Pokud trenér během zápasu opustí vyhrazený prostor, ztrácí možnost 
koučování během tohoto utkání.   

 Komunikace s hráči 

Nahlášený trenér může komunikovat s hráči pouze během rozcvičení, mezi 
rozehrami, při změně stran (zatímco přechází na druhou stranu kurtu), během 
oddechových časů (včetně medical time-out a dalších výjimečných přerušeních, avšak 
nesmí se rozcvičovat s hráči) a v přestávkách mezi sety. Komunikace s hráči nesmí 
způsobit zdržování hry, jinak je trestáno dle platných předpisů. 

 Vyžádání oddechového času 

Trenér stejně jako kapitán týmu mohou požádat o oddechový čas smluveným 
signálem a žádostí o oddechový čas. Všechna ostatní pravidla zůstávají v platnosti. 

 Nevhodné chování a sankce 

Nahlášený trenér je součástí týmu. Nevhodné chování se týká a je trestáno u všech 
členů týmu včetně trenéra, pokud je přítomen a nahlášen. Pravidla pro koučování 
trenérů z publika zůstávají v platnosti a toto usnesení na ně nemá vliv. 

Žlutá karta je trenérovi udělena prostřednictvím kapitána týmu, který je požádán, aby 
tuto skutečnost trenérovi oznámil. Žlutá karta je poté ukázána trenérovi, který musí 
vstát a zvednout ruku pro potvrzení přijetí. 
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Pokud dojde při uplatnění sankcí k vyloučení trenéra, musí opustit kontrolovaný 
prostor a ztrácí výsadu koučování během daného setu. V koučování může pokračovat 
v setu následujícím. 

Pokud dojde při uplatnění sankcí k diskvalifikaci trenéra, musí opustit kontrolovaný 
prostor a ztrácí výsadu koučování v zápasu. 

19. Konečné pořadí dvojic z turnaje je na webu ABV zveřejněno nejpozději v pondělí po 
skončení turnaje. 

Článek 13 – HRACÍ PROTOKOL 

1. Standardní hrací protokol před a po utkání má následující průběh: 

-7 minut  Končí předchozí zápas, obsluha kurtu provádí úpravu písku (zejména 
kolem postranních čar a ve středu hřiště pod sítí), rozhodčí s hráči dalšího 
zápasu vstupují na kurt (hráči již musí být oblečeni v oficiálních hracích 
dresech). 

-5 minut Losování před stolkem zapisovatele. 

-4 minuty Začátek tříminutového rozcvičení, podavači míčů jsou již na svých 
místech. 

-1 minuta Konec rozcvičení, hráči odcházejí do svých boxů, rozhodčí a personál 
kurtu zaujímají své pozice.  

 Hlasatel individuálně vyhlašuje hráče, kteří po ohlášení svého jména jdou 
na straně svého boxu k čáře podání. (Nevyhlašuje-li nástup hlasatel, 
přesouvají se hráči k čáře podání na pokyn prvního rozhodčího). 
Zapískáním dá pak první rozhodčí pokyn, na který se hráči poklusem 
přemístí k síti a podají si ruce. 

0 minut Zahájení utkání. 

konec utkání Hráči si podají ruce se soupeři a rozhodčími a opustí hřiště. Kapitáni 
podepíší zápis a všichni účastníci utkání co nejrychleji opouštějí kurt, aby 
mohly začít přípravy na další utkání. 

2. V případě potřeby celkové úpravy kurtu může být tato doba prodloužena hlavním 
rozhodčím až o 2 minuty. 

3. Pro televizní utkání může být se souhlasem hlavního rozhodčího tento protokol upraven 
dle potřeb televize. 

4. Je-li to potřeba pro urychlení protokolu či turnaje, může být losování provedeno ještě 
před vstupem na kurt, taktéž není potřeba zdržovat po skončení utkání odchod z kurtu 
podpisy rozhodčích do zápisu o utkání. 

5. Doby na rozcvičení na hřišti může být prodloužena až na dvojnásobek, pokud je 
k dispozici dostatečný počet kurtů a nehrozí časová tíseň. Tuto změnu je nutné vyhlásit 
jednotně pro všechna utkání a je nutný souhlas hlavního rozhodčího. 
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Článek 14 – BODOVÁNÍ, PRIZE MONEY A POKUTY 

1. Hráči (hráčky) získávají body do žebříčků ABV - žebříček dospělých, juniorský žebříček 
kategorie U20, kadetský žebříček kategorie U17 - podle umístění na beachvolejbalových 
turnajích uvedených v odstavci č. 5 tohoto článku.  

2. Do žebříčků ABV budou hráčům započítány výsledky dosažené na turnajích ABV a 
mezinárodních turnajích za následujících podmínek: 

 hráčům registrovaným v ČVS ve standardním oddíle (nikoli oddílu Transfer) budou 
započteny body ze všech turnajů vyjmenovaných v tabulkách v odstavcích č. 5, 6 a 7, 

 zahraničním hráčům registrovaným v ČVS v oddílu Transfer budou započteny body 
z turnajů vyjmenovaných v tabulkách v odstavcích č. 5, 6 a 7 pouze v té době, kdy má 
hráč zaplacený aktuální licenční příspěvek, 

 zahraničním hráčům zapsaným v interní evidenci zahraničních hráčů budou 
započteny body pouze z turnajů ABV a pouze v té době, kdy má hráč zaplacený 
aktuální administrativní poplatek pro zahraniční hráče. Pokud se stejný hráč zaeviduje 
také v následující sezóně, započítávají se mu body z předešlé sezóny se standardní 
platností 1 rok.   

3. Body z beachvolejbalových turnajů ABV i mezinárodních turnajů jsou do žebříčků ABV 
započteny k datu posledního dne hlavní soutěže turnaje. Získané body mají v žebříčku 
platnost 1 rok. 

Body získané během jednoho kalendářního týdne jsou hráčům do žebříčků ABV přičítány 
na konci toho týdne a to během neděle a následného pondělí do 20:00. Připsání bodů z 
mezinárodních turnajů je podmíněno existujícím zápisem turnaje v FIVB profilu hráče. 
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4. Pořadí hráčů v žebříčku ABV dospělých je sestaveno na základě redukovaného počtu 
bodů, který se vypočítá jako součet 10 nejlepších turnajových bodových zisků za 
poslední 1 rok. Stejný redukovaný počet bodů se používá k výpočtu vstupních bodů, tj. k 
nasazení do beachvolejbalových turnajů ABV (viz článek 6, odstavec 2 a 3). 

Pořadí hráčů v juniorských a kadetských žebříčcích ABV je sestaveno na základě součtu 
redukovaného počtu bodů, který se vypočítá jako součet 8 nejlepších turnajových 
bodových zisků za poslední 1 rok. Tento počet bodů se používá k výpočtu vstupních 
bodů, tj. k nasazení do beachvolejbalových turnajů ABV (viz článek 6, odstavec 2 a 3). 

5. Hráči všech věkových kategorií získávají body do žebříčku ABV dospělých za umístění na 
turnajích (vyjmenovaných v záhlaví tabulek v tomto odstavci) s těmito pravidly:  

 na beachvolejbalových turnajích ABV a dalších českých turnajích dle první následující 
tabulky, která uvádí rozdělení bodů pro každého hráče z dvojice za jednotlivá 
umístění. 

 na turnajích, na kterých jsou udělovány body do žebříčku FIVB dle aktuálního FIVB 
Sports Regulations – Beach Volleyball (vyjma beachvolejbalových turnajů ABV a 
turnajů cizích národních tour), jsou body do žebříčku ABV udělovány v hodnotě dané 
výpočtem: počet „FIVB bodů“ (dle profilu hráče v databázi FIVB) násobený 
koeficientem 1,6. Následné tabulky evropských a světových turnajů uvádí pouze 
orientační rozdělení vypočtených bodů v době schválení tohoto Hracího řádu. 

 na turnajích jiných národních beachvolejbalových tour, ze kterých jsou udělovány 
body do žebříčku FIVB, dle sloupce „Jiné národní tour homolog. FIVB“ tabulky 
Světové turnaje, které uvádí rozdělení bodů pro každého hráče z dvojice za 
jednotlivá umístění. 
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1. 40 50 70 90 120 70 150 1. 

2. 36 45 63 81 108 63 135 2. 

3. 32 40 56 72 96 56 120 3. 

4. 28 35 49 63 84 49 105 4. 

5. 24 30 42 54 72 42 90 5. 

7. 20 25 35 45 60 35 x 7. 

9. 16 20 28 36 48 28 75 9. 

13. 12 15 21 27 36 21 60 13. 

17. 8 10 14 18 24 x x 17. 
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19.,21.,

25. 4 5 7 9 12 x x 

19.,21.,

25. 

27., 33. 2 2,5 3,5 4,5 6 x x 27., 33. 

35. 1 1,25 1,75 2,25 3 x x 35. 

43. 0,5 0,75 0,875 1,125 1,5 x x 43. 

• prizemoney 0 – 9999 Kč •• prizemoney 10 000 Kč 

••• prizemoney 30 000 Kč •••• prizemoney 50 000 Kč 

••••• prizemoney dle propozic turnaje  
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1. 96 96 320 160 320 128 480 192 1. 

2. 86,4 86,4 288 144 288 115,2 432 172,8 2. 

3. 76,8 76,8 256 128 256 102,4 384 153,6 3. 

4. 67,2 67,2 224 112 224 89,6 336 134,4 4. 

5. 57,6 57,6 192 96 192 76,8 288 115,2 5. 

7. 52,8 52,8 176 88 176 70,4 264 105,6 7. 

9. 48 48 160 80 160 64 240 96 9. 

13. 43,2 43,2 X 72 144 57,6 X 86,4 13. 

17. 38,4 38,4 128 64 128 51,2 192 76,8 17. 

19. x x X X 120 X X X 19. 

21. x x X 56 112 X X X 21. 

25. 28,8 28,8 96 48 96 38,4 144 57,6 25. 

31. X X X 40 80 X X X 31. 

33. 19,2 19,2 64 32 64 25,6 96 38,4 33. 

37. 9,6 9,6 32 16 32 12,8 48 19,2 37. 

41. 4,8 4,8 16 8 16 6,4 24 9,6 41. 
Tabulka uvádí přepočtené bodové hodnoty z FIVB BVB Sport Regulations platné 
k 8. 10. 2019. 
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Světové turnaje 
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1. 50 160 320 480 640 960 960 192 160 1280 1500 1. 

2. 45 144 288 432 576 864 864 172,8 144 1152 1350 2. 

3. 40 128 256 384 512 768 768 153,6 128 1024 1200 3. 

4. 35 112 224 336 448 672 672 134,4 112 896 1050 4. 

5. 30 96 192 288 384 576 576 115,2 96 768 900 5. 

7. x X x X X X 528 105,6 X X X 7. 

9. 25 80 160 240 320 480 480 96 80 640 750 9. 

13. x 72 144 X X X x 86,4 x X X 13. 

17. 20 64 128 192 256 384 x 76,8 64 512 600 17. 

19. x X 120 X X X x X X X 450 19. 

21. x 56 X X X X x X X X X 21. 

25. 15 X 96 144 288 288 x 57,6 48 X X 25. 

31. x X 80 X X X x X X X X 31. 

33. 10 X X 96 192 192 x 38,4 32 256 X 33. 

37. 5 X X x X X x 19,2 16 128 X 37. 

41. x x X 24 48 48 x 9,6 8 x X 41. 
Tabulka uvádí přepočtené bodové hodnoty z FIVB BVB Sport Regulations platné  
k 8. 10. 2019. 
• Pro tento typ turnaje neplatí převod bodů koeficientem, ale přímé bodové ohodnocení 
dle této tabulky. 

Pro udělení bodů do žebříčku ABV dospělých platí navíc doplňující pravidlo: 

 Dospělý hráč (na turnajích v roce 2019 je to hráč narozený 31. 12. 1999 a starší, na 
turnajích v roce 2020 je to hráč narozený 31. 12. 2000 a starší), který odehraje turnaj 
dospělých vyjmenovaný v tabulkách v tomto odstavci anebo HMČR dospělých 
s hráčem, který patří do kategorie mládeže (U20 a mladší) a zároveň je minimálně o 5 
let mladší než jeho spoluhráč (VIS počítá přesný rozdíl věku s přesností na dny), 
obdrží do žebříčku ABV dospělých příslušné body vynásobené koeficientem 1,5. Hráč 
juniorské kategorie obdrží do žebříčku ABV dospělých příslušný standardní počet 
bodů. 

6. Hráči věkové kategorie U20 a mladší získávají body do juniorského žebříčku ABV 
kategorie U20 za umístění na následujících turnajích s těmito pravidly: 
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 na juniorských beachvolejbalových turnajích (vyjmenovaných v záhlaví tabulky 
v tomto odstavci) dle následující tabulky, která uvádí rozdělení bodů pro každého 
hráče z dvojice za jednotlivá umístění. 

 

Turnaje ABV a další české 
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1. 40 60 60 
10
0 60 100 160 140 200 180 300 

2. 36 54 54 90 54 90 144 126 180 162 270 

3. 32 48 48 80 48 80 128 112 160 144 240 

4. 28 42 42 70 42 70 112 98 140 126 210 

5. 24 36 36 60 36 60 96 84 120 108 180 

7. x 30 30 50 30 50 80 x X x x 

9. 16 24 24 40 24 40 64 70 100 90 150 

13. 12 18 18 30 18 30 48 x X x x 

17. 8 12 x x 12 20 x 56 80 72 120 

20. 4 9 x x X x x x X x x 

25. x 6 x x 6 10 x 42 60 54 90 

28. x 3 x x x x x x X x x 

33. x X x x x x x 28 40 36 60 

37. x X x x x x x 14 20 18 x 

41. x X x x x x x 7 10 9 x 

 na turnajích dospělých vyjmenovaných v záhlaví tabulek v odstavci 5 tohoto článku. 

Pokud jsou oba hráči dvojice kategorie U20 nebo mladší, pak oba hráči získávají do 
juniorského žebříčku ABV počet bodů daný výpočtem: hodnota bodů určená pro 
žebříček ABV dospělých násobená koeficientem 2,0.  

Pokud je spoluhráč v dvojici starší kategorie U20 (tj. dospělý), pak hráč kategorie 
U20 získává do juniorského žebříčku ABV počet bodů daný výpočtem: hodnota bodů 
určená pro žebříček ABV dospělých násobená koeficientem 1,0.  

Juniorský hráč má povinnost emailem upozornit řídícího soutěže, že se jedná o hráče 
kategorie U20, který má nárok, aby se mu body získané na turnaji kategorie 
dospělých započítaly i do juniorského žebříčku ABV. 

7. Hráči věkové kategorie U17 a mladší získávají body do kadetského žebříčku ABV 
kategorie U17 za umístění na následujících turnajích s těmito pravidly: 
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 na kadetských beachvolejbalových turnajích (vyjmenovaných v záhlaví tabulky 
v tomto odstavci) jsou udělovány do kadetského žebříčku ABV dle následující tabulky, 
která uvádí rozdělení bodů pro každého hráče z dvojice za jednotlivá umístění. 
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1. 40 60 100 80 1. 

2. 36 54 90 72 2. 

3. 32 48 80 64 3. 

4. 28 42 70 56 4. 

5. 24 36 60 48 5. 

7. 20 30 50 40 7. 

9. 16 24 40 32 9. 

13. 12 18 30 24 13. 

17. 8 12 X 16 17. 

20. 4 X X X 20. 

25. X 6 X 8 25. 

28. X 3 X X 28. 

 na juniorských beachvolejbalových turnajích kategorie U20 vyjmenovaných v záhlaví 
tabulek v odstavci 6 tohoto článku.  

Pokud jsou oba hráči dvojice kategorie U17 nebo mladší, pak oba hráči získávají do 
kadetského žebříčku ABV počet bodů daný výpočtem: hodnota bodů určená pro 
juniorský žebříček ABV násobená koeficientem 1,5.  

Pokud je spoluhráč v dvojici starší kategorie U17, pak hráč kategorie U17 získává do 
kadetského žebříčku ABV počet bodů daný výpočtem: hodnota bodů určená pro 
juniorský žebříček ABV násobená koeficientem 1,0.  

Kadetský hráč má povinnost emailem upozornit řídícího soutěže, že se jedná o hráče 
kategorie U17, který má nárok, aby se mu body získané na turnaji kategorie U20 
započítaly i do kadetského žebříčku ABV. 

 na beachvolejbalových turnajích dospělých vyjmenovaných v záhlaví tabulek 
v odstavci 5 tohoto článku.  

Pokud jsou oba hráči dvojice kategorie U17 nebo mladší, pak oba hráči pak získávají 
do kadetského žebříčku ABV počet bodů daný výpočtem: hodnota bodů určená pro 
žebříček ABV dospělých násobená koeficientem 3,0.  
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Pokud je spoluhráč v dvojici kategorie U18 až U20, pak hráč kategorie U17 získává do 
kadetského žebříčku ABV počet bodů daný výpočtem: hodnota bodů určená pro 
žebříček ABV dospělých násobená koeficientem 2,0.  

Pokud je spoluhráč v dvojici starší kategorie U20 (tj. dospělý), pak hráč kategorie 
U17 získává do kadetského žebříčku ABV počet bodů daný výpočtem: hodnota bodů 
určená pro žebříček ABV dospělých násobená koeficientem 1,5.  

Kadetský hráč má povinnost emailem upozornit řídícího soutěže, že se jedná o hráče 
kategorie U17, který má nárok, aby se mu body získané na turnaji dospělých 
započítaly i do kadetského žebříčku ABV. 

8. Souhrnná tabulka níže zobrazuje přehled koeficientů používaných pro přidělování bodů 
do žebříčků ABV za umístění na turnajích napříč možnými variantami věkových kategorií. 
Tabulka se shoduje se slovním popisem v odstavcích č. 6 a 7 tohoto Článku. 

Turnaje kategorie dospělých 

dvojice složená z: 

výsledné koeficienty 
do žebříčku 
dospělých: 

výsledné koeficienty 
do juniorského 

žebříčku: 

výsledné koeficienty 
do kadetského 

žebříčku: 

dospělý + dospělý 1 / 1 0 / 0 0 / 0 

dospělý + junior 1 / 1 0 / 1 0 / 0 

dospělý + kadet 1 / 1 0 / 1 0 / 1,5 
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junior + junior 1 / 1 2 / 2 0 / 0 

junior + kadet 1 / 1 2 / 2 0 / 2 

kadet + kadet 1 / 1 2 / 2 3 / 3 

Turnaje juniorské kategorie U20 

dvojice složená z: 

výsledné koeficienty 
do žebříčku 
dospělých: 

výsledné koeficienty 
do juniorského 

žebříčku: 

výsledné koeficienty 
do kadetského 

žebříčku: 

junior + junior 0 / 0 1 / 1 0 / 0 

junior + kadet 0 / 0 1 / 1 0 / 1 

kadet + kadet 0 / 0 1 / 1 1,5 / 1,5 

Turnaje kadetské kategorie U17 

dvojice složená z: 

výsledné koeficienty 
do žebříčku 
dospělých: 

výsledné koeficienty 
do juniorského 

žebříčku: 

výsledné koeficienty 
do kadetského 

žebříčku: 

kadet + kadet 0 / 0 0 / 0 1 / 1 

9. Hráči, kteří se zúčastní mezinárodních turnajů a chtějí připsat body za své umístění do 
žebříčku ABV dospělých nebo mládeže, musí o své účasti na mezinárodním turnaji a 
svém výsledku informovat a o přidělení bodů požádat řídícího soutěže emailem 
(prihlasky.beach@cvf.cz).  

10. Pokud se v průběhu kalendářního týdne zúčastní hráč více akcí, do žebříčku ABV jsou mu 
započítány body ze všech akcí. 

11. Hráčka, která se po narození dítěte vrací k beachvolejbalovým turnajům, může požádat 
o „vrácení“ části bodů, které ji během těhotenství a mateřství byly odečteny. 
Podmínkou je, aby první den hlavní soutěže prvního turnaje (který se počítá do žebříčku 
ABV), kterého se hráčka zúčastní, byl do 2 let po narození dítěte. 

Úprava platnosti bodů 

Body z turnajů budou „vráceny“ pomocí prodloužení platnosti turnajových bodů, které 
hráčka získala v období 1 roku v období před pondělím po posledním turnaji (který se 
počítá do žebříčku ABV) před porodem, anebo 9 měsíců před narozením dítěte (platí 
pozdější z těchto dvou dat). Platnost bodů bude prodloužena o tolik jednotek let (den a 
měsíc zůstává, rok se zvyšuje, příp. nemění) tak, aby těmto bodům nově vypršela 
platnost do 1 roku po dni návratu k turnajům (počítá se od prvního dne hlavní soutěže 
turnaje do žebříčku ABV, na kterém hráčka poprvé po narození dítěte startuje). 

Úprava hodnoty bodů 

Body, kterým není nutno prodlužovat platnost, tedy jsou novější než 1 rok před dnem 
návratu, zůstávají v platnosti v plné výši. 
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Body, kterým se prodlužuje platnost o 1 rok (body jsou starší než 1 rok, ale novější než 2 
roky před dnem návratu k turnajům), se nově přenásobí koeficientem 0,75.  

Body, kterým se prodlužuje platnost o 2 roky (body jsou starší než 2 roky, ale novější 
než 3 roky před dnem návratu k turnajům), se nově přenásobí koeficientem 0,5.  

Hráčka musí sama s předstihem min. 1 týdne zažádat emailem STK ABV o vrácení bodů 
do žebříčku ABV na adresu zverinaj@email.cz.  

12. Pokud hráč z důvodu dlouhodobého zranění nebo nemoci (souhrnně „sportovní 
neschopnost“) nemůže sportovat min. 180 dní v řadě, přičemž dny v období od dubna 
do září jsou počítány dvojnásobně, může po skončení sportovní neschopnosti požádat o 
„vrácení“ části bodů. Podmínkou je, aby hráčův návrat k turnajům byl do 2 let od dne 
začátku sportovní neschopnosti. 

Úprava platnosti bodů 

Body z turnajů budou „vráceny“ pomocí prodloužení platnosti turnajových bodů, které 
hráč získala v období 1 roku před dnem začátku sportovní neschopnosti. Platnost bodů 
bude prodloužena o tolik jednotek let (den a měsíc zůstává, rok se zvyšuje, příp. nemění) 
tak, aby těmto bodům nově vypršela platnost do 1 roku po dni návratu k turnajům 
(počítá se od prvního dne hlavní soutěže turnaje do žebříčku ABV, na kterém hráč 
poprvé po sportovní neschopnosti startuje). 

Úprava hodnoty bodů 

Body, kterým není nutno prodlužovat platnost, tedy jsou novější než 1 rok před dnem 
návratu, zůstávají v platnosti v plné výši. 

Body, kterým se prodlužuje platnost o 1 rok (body jsou starší než 1 rok, ale novější než 2 
roky před dnem návratu k turnajům), se nově přenásobí koeficientem 0,75.  

Body, kterým se prodlužuje platnost o 2 roky (body jsou starší než 2 roky, ale novější 
než 3 roky před dnem návratu k turnajům), se nově přenásobí koeficientem 0,5.  

Hráč musí sám/sama s předstihem min. 1 týdne zažádat emailem STK ABV o „vrácení“ 
bodů do žebříčku ABV na adresu zverinaj@email.cz. V příloze žádosti musí doložit 
oskenované platné lékařské potvrzení o dlouhodobém zranění nebo nemoci včetně 
období jeho/jejího trvání. 

13. Základní prize money jsou na turnajích dospělých v roce 2020 stanoveny dle 
následujících odrážek. Na turnajích mládeže se zpravidla dávají pouze věcné ceny. 

 MČR – 100 000,- Kč / kategorie 

 Český pohár 1* – 30 000,- Kč / kategorie, 

 Český pohár 2* – 50 000,- Kč / kategorie, 

 Český pohár 3* – dle propozic turnaje, 

 Letní pohár – prize money nejsou podmínkou, závisí na pořadateli 
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Základní prize money se dělí na turnajích dospělých mezi 16 dvojic (na Českém poháru), 
12 dvojic (na MČR), nebo 8 dvojic (na Letním poháru) podle následující tabulky: 

Umístění 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 13. 

MČR 35 % 21 % 15 % 10 % 3,75 % X 1 % - 

ČP 30 % 18 % 12 % 8 % 6 % 4 % 2 % 1 % 

LP 30 % 20 % 15 % 10 % 7,5 % 5 % - - 

Pořadatel může přidat i bonusy nad rámec základního prize money (libovolnému počtu 
dvojic) a jejich rozdělení si určí sám (musí být dopředu stanoveno v propozicích). 
V turnajích letního poháru, musí být 70 % prize money (pokud budou pořadatelem 
rozdělovány) rozděleno v souladu s tabulkou uvedenou v odstavci č. 12 tohoto článku. 
Rozdělení zbylých 30 % prize money závisí na pořadateli a musí být uvedenou 
v propozicích.  

14. Prize money v hodnotě dané konečným umístěním dvojice jsou na turnajích vypláceny 
způsobem uvedeným v tabulce příloze č. 2 Hracího řádu. 

Hráč, který má nárok na prize money vyplácené příkazem k úhradě, předá pořadateli 
číslo českého bankovního účtu v měně CZK. Zahraniční týmy musí dodat číslo ve formátu 
IBAN, BIC (SWIFT) kód a celou svou adresu trvalého bydliště včetně státu. 

15. Dvojice, která nenastoupí kompletní (oba hráči) ani k jednomu svému utkání turnaje, 
nemá nárok na body ani prize money z tohoto turnaje. Zároveň ztrácí i nárok na vrácení 
zaplaceného startovného. V případě postupu z kvalifikace obdrží pouze body za 
kvalifikaci. 
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V případě, že turnaj nebude dohrán, dělí se body a prize money podle aktuálního stavu 
turnaje. 

16. Na beachvolejbalových turnajích ABV dospělých, kde jsou vedeny zápisy o utkání, jsou 
evidovány udělené „červené karty“. V zápise bude uvedeno, kterému hráči nebo dvojici 
(družstvu dle pravidel beachvolejbalu), byla červená karta udělena.  Za udělení každé 
červené karty (penalizace pro hráče i družstvo) bude hráči udělena pokuta 500,- Kč.  

Pokuty po posledním beachvolejbalovém turnaji ABV sezóny sečte STK ABV a vyzve 
dotčené hráče k zaplacení. Hráč zaplatí pokutu bezhotovostně způsobem popsaný 
v článku č. 1 tohoto Hracího řádu. Do zaplacení této pokuty bude hráči znemožněno 
přihlašování na turnaje v další sezóně. 

Článek 15 – HŘIŠTĚ A AREÁL 

1. V areálu pořadatel zajistí samostatnou uzamykatelnou místnost pro rozhodčí, místnost 
nebo stan pro hráče a WC pro hráče a diváky. Dále v areálu musí být k dispozici 
informační tabule pro hráče, lékárnička, pásmo pro proměření hřišť, měřidlo výšky sítě, 
tlakoměr a pumpa na míče a zajištěna zdravotní služba. Na turnajích MČR dospělých a 
ČP 3* dospělých (na ČP 1* / 2* a LP doporučené) musí být výsledková tabule pro diváky, 
VIP prostor, zdravotnická místnost (masér, zdravotník, dopingová kontrola), masér a 
zajištěna hlasatelská služba, občerstvení a pitný režim pro hráče. 

2. Na centrálním kurtu musí být u turnajů dospělých prostor pro rozmístění reklamních 
panelů a sponzorských stánků v souladu s předepsaným layoutem, který poskytne 
sekretariát ABV. 

3. Přehled požadavků na vybavení a zajištění areálu pro turnaje dospělých a mládeže jsou 
uvedeny v příloze č. 4 tohoto Hracího řádu. 
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4. Hřiště musí být vybavena ukazatelem skóre a kůly na síť obaleny molitanem. K dispozici 
musí být minimálně dva míče na kurt (na MČR tři míče). Pro hráče musí být v prostoru 
hřiště na obou stranách sítě naproti prvnímu rozhodčímu vyhrazena hráčská lavice pro 
odložení osobních věcí a oddechový čas (lavička nebo dvě židle). Hráčská lavice má být 
v min. vzdálenosti 3 m od postranní čáry hřiště a v dostatečné vzdálenosti od diváků. 
Doporučuje se hráčskou lavici zakrýt slunečníkem (na MČR, ČP a všech turnajích mládeže 
je slunečník nebo jiné stínění povinné). 

5. Hřiště nesmí být od sebe vzdálena více než 300 m. V případě větší vzdálenosti si musí 
pořadatel s dostatečným předstihem vyžádat souhlas STK a zajistit přepravu účastníků 
turnaje a jejich dostatečnou informovanost o místě a začátku zápasů. 

6. Obsluhu každého kurtu tvoří: 

 vždy alespoň jeden zapisovatel.  

Na turnajích MČR dospělých a Český pohár 3* musí být 2 zapisovatelé. 

 podavači míčů - v závislosti na typu turnaje (viz příloha č. 4). 

Podavači míčů jsou povinní na MČR dospělých a ČP 2* a 3* dospělých během hracích 
dnů hlavní soutěže. Podavači jsou povinní na neohraničených kurtech výrazně 
přesahujících požadované rozměry nebo tam, kde míče často opouštějí hrací prostor. 
Na turnajích MČR dospělých a ČP 3* dospělých musí být minimálně 3 podavači míčů 
na kurt. Podavači musí být k dispozici již při rozcvičování hráčů před zápasem. 

 osoba pro úpravu kurtu - v závislosti na typu turnaje (viz příloha č. 4). 

Na turnajích MČR dospělých a ČP 3* dospělých musí být osoba pro úpravu kurtu 
k dispozici pro každý kurt samostatně, na ostatních turnajích může jedna osoba 
obsluhovat více kurtů. 

Osoba pro úpravu kurtu upravuje povrch hřiště vždy před zahájením zápasu a 
v případě nutnosti nebo na požádání rozhodčího i mezi sety nebo v oddechovém čase 
hráčů.  

Je doporučeno, aby obsluha kurtů měla jednotný úbor (stačí jednotná trička). Na 
turnajích MČR a SC je tento požadavek povinný.  

Článek 16 – REKLAMA 

1. Majitelem reklamních, komerčních a televizních práv všech akcí ABV je ČVS, který je 
prostřednictvím marketingové společnosti nabízí partnerům. Pořadatel s ČVS uzavře 
smlouvu, kde budou stanoveny podmínky k reklamním plochám. Pořadatel je povinen 
zajistit reklamní plnění dle smluvních podmínek ČVS.  

2. Akce ABV ČVS ponesou tyto oficiální názvy, kterými musí být prezentovány v médiích a 
na veřejnosti:  
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Obrázek 16: Dražení beachvolejbalisté a dražené beachvolejbalistky ze 7. ročníku 
benefičního turnaje „Vyber si. Vydraž si. Zahraj si.“, který patří mezi tradiční sportovně – 
kulturní akce beachvolejbalové komunity. | zdroj: beneficniturnaj.cz 

Turnaje dospělých: 

MČR – UNIQA Mistrovství České republiky mužů a žen v beachvolejbalu 
MČR U22 – UNIQA Mistrovství České republiky do 22 let v beachvolejbalu 
ČP 1* / 2* / 3* – „Volitelný název“• Český pohár 1* / 2* / 3* 
LP – „Volitelný název“ • Letní pohár 

Turnaje mládeže: 

MČR – UNIQA Mistrovství České republiky do 17/18/20 let v beachvolejbalu  
ČP – „Volitelný název“ • Český pohár juniorů / juniorek 
KP – „Volitelný název“ • Kadetský pohár 

Halová MČR: 

HMČR dospělých - UNIQA Halové mistrovství České republiky mužů a žen 
v beachvolejbalu 
HMČR U22 - UNIQA Halové mistrovství České republiky do 22 let v beachvolejbalu 
HMČR mládeže - UNIQA Halové mistrovství České republiky do 18/20 let 
v beachvolejbalu 
 
• Volitelný název nesmí nést název společnosti, která je přímou konkurencí partnerů ČVS: 
UNIQA, Hyundai, Gala, Mizuno a další. Aktuální seznam partnerů ČVS je náhledu zde. 
Název turnaje bude posouzen při procesu schvalování propozic turnaje.) 
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3. Pokud pořadatel poskytne sponzorské hrací dresy ve vhodných velikostech a 
v dostatečném množství tak, aby hráči nemuseli k zápasům nastupovat v mokrých 
dresech nebo neúnosně znečištěných dresech, jsou hráči povinni tyto dresy používat 
v průběhu hry i během rozcvičení na hřišti před zápasem. V těchto dresech jsou hráči 
povinni se zúčastnit závěrečného ceremoniálu. Pokud hráč odmítne při splnění všech 
výše popsaných podmínek používat tyto dresy, ztrácí nárok na prize money z tohoto 
turnaje. Případné spory řeší delegát, resp. hlavní rozhodčí turnaje. 

Článek 17 - ROZHODČÍ 

1. Komise rozhodčích ABV (KR ABV) provádí delegace rozhodčích a delegátů na hlavní 
soutěže MČR, MČR U22 a ČP turnajů dospělých a na hlavní soutěže MČR U20, MČR U18, 
ČP a ČPo turnajů mládeže. Komise rozhodčích je odpovědná za to, že se informace o 
delegacích a případných předelegacích rozhodčích včas dostanou k jednotlivým 
delegovaným rozhodčím a ti se turnaje zúčastní v dostatečném počtu. Delegováni 
mohou být pouze rozhodčí, kteří jsou na listině rozhodčích ABV. 

 

2. Předseda komise rozhodčích: 

 zodpovídá za vypracování listiny rozhodčích ABV, 

 vypracování posezónní souhrnné zprávy o práci rozhodčích a o dodržování podmínek 
daných Hracím řádem na turnajích ABV. 

3. Komise rozhodčích deleguje optimální počet rozhodčích na turnaje s ohledem na počet 
hracích kurtů a celkový počet účastníků (počet zápasů). Přihlédne i k místu bydliště 
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rozhodčích, aby náklady pořadatele nebyly zbytečně navyšovány. Na MČR a ČP 3* 
dospělých je prvořadým kritériem kvalita rozhodčích. Následující tabulka uvádí 
orientační počty rozhodčích během hracích dnů v závislosti na druhu turnaje a běžného 
systému turnaje: 

druh turnaje 
běžný den hlavní soutěže finálový den hlavní soutěže 

počet hracích 
kurtů 

počet 
rozhodčích 

počet hracích 
kurtů 

počet 
rozhodčích 

MČR dospělých (1 kategorie) 2 kurty 4 1 kurt 3 
MČR dospělých 
(obě kategorie) 3 kurty 5 1 kurt 3 
MČR U22 
(1 kategorie) 2 kurty 3 1 kurt 2 
Český pohár dospělých  
(1 kategorie) 3 kurty 5 2 kurty 3 

Letní pohár (1 kategorie) 
Rozhodčí na vyžádání pořadatelem, jejich počet dle 

konkrétního turnaje. 
MČR U17/U18/U20  
(1 kategorie) 2 kurty 3 1 kurt 2 
Český pohár juniorek 
(oblastní) a juniorů  
(1 kategorie) 3 kurty 4 - - 
Český pohár juniorek 
(celostátní) (1 kategorie) 3 kurty 4 2 kurty 2 

Kadetský pohár (1 kategorie) 3 kurty 4 - - 

4. Jeden z delegovaných rozhodčích je určen jako hlavní rozhodčí. Pokud je na turnaji 
přítomen delegát, automaticky přebírá také funkci hlavního rozhodčího. Na 
beachvolejbalových turnajích ABV mládeže naopak hlavní rozhodčí automaticky přebírá 
funkci delegáta. 

5. Delegát ABV, případně hlavní rozhodčí u turnajů ABV mládeže: 

 Před zahájením turnaje provede společně s delegovanými rozhodčími kontrolu 
regulérnosti a připravenosti jednotlivých hracích ploch a jejich vybavení v souladu 
s mezinárodními pravidly beachvolejbalu a tímto Hracím řádem. 

 Spolupracuje s ředitelem turnaje. Před zahájením části turnaje absolvuje s ředitelem 
turnaje krátkou schůzku. Na schůzce si oba potvrdí důležité informace k průběhu 
turnaje včetně finálního herního modelu kvalifikace nebo hlavní soutěže. Ředitele 
turnaje okamžitě upozorní na případné nedostatky v připravenosti areálu nebo v 
průběhu turnaje (zejména v souvislosti s Hracím řádem) a pomůže mu je řešit. 

 Rozhoduje o nezpůsobilosti hráče ke hře (vliv alkoholu, drog apod.) a je oprávněn 
vyloučit hráče pro zvlášť hrubé nebo agresivní chování, případně za opakované 
neoprávněné a nepodložené námitky a protesty v průběhu celého turnaje. Taktéž 
rozhoduje o způsobilosti rozhodčích k řízení utkání. 
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 Rozhoduje o regulérnosti průběhu utkání ve vztahu na výrazné změny klimatických 
podmínek. 

 Řeší veškeré protesty hráčů. Protesty hráčů, které je nutno písemně zaznamenat, 
budou zapsány do dokumentu „protest protokol“. Oskenované protest protokoly 
musí delegát (příp. hlavní rozhodčí) odeslat do 2 pracovních dnů po skončení turnaje 
na KR ABV a STK ABV. 

 Oskenuje, nebo vyfotí zápisy o utkání z těch utkání, ve kterých byla udělena červená 
karta. Ze zápisu musí být patrné, který hráč červenou kartu obdržel. Oskenovanou, 
nebo vyfocenou kopii zápisu odešle do 5 pracovních dnů STK ABV a předsedovi KR 
ABV. 

 Po skončení turnaje vyplní dokument Hodnocení turnaje delegátem/hlavním 
rozhodčím a stvrdí ho svým podpisem. Oskenované Hodnocení odešle do 
5 pracovních dní předsedovi KR ABV a řediteli turnaje. 

 V případech vážného porušení tohoto Hracího řádu, vážných disciplinárních provinění 
účastníků turnaje a veškerých vážných a nestandardních situací je povinen podat 
písemnou zprávu v nejbližší pracovní den, která bude adresována předsedovi ABV, 
předsedovi KR ABV a STK ABV. V případě vážného disciplinárního provinění bude 
tento případ neprodleně postoupen k projednání Disciplinární komisi ČVS, která bude 
rozhodovat dle aktuálního a platného Disciplinárního řádu volejbalu. 

6. Všechna utkání, ke kterým jsou rozhodčí delegováni komisí rozhodčích ABV, jsou řízena 
jedním rozhodčím. Pouze semifinálová a finálová utkání vícedenních turnajů řídí dva 
rozhodčí (pokud se tato utkání hrají současně na dvou hřištích, řídí dvojice rozhodčích 
utkání na centrálním kurtu). 

7. Práva a povinnosti rozhodčích jsou: 

 Před zahájením turnaje zkontroluje rozměry hracích kurtů a povinné vybavení kurtů. 
Pokud během turnaje proběhne přestavba kurtů, rozhodčí opět zkontroluje rozměry 
a vybavení nových kurtů. 

 Kontroluje vybavení kurtů a řídí práci podavačů míčů a technické čety. 

 Zkontroluje tlak vzduchu v hracích míčích před každým utkáním. 

 Dodržuje stanovené začátky jednotlivých utkání a předepsaný hrací protokol. 

 Nepřipustí ke hře hráče, jejichž oblečení není v souladu s hracím řádem. 

 Rozhoduje zápasy dle platných pravidel beachvolejbalu pro dané soutěžní období. 

 Dodržuje pokyny hlavního rozhodčího, případně delegáta. 

 Dodržuje ústrojní kázeň předepsanou KR ABV pro dané soutěžní období. 

 Dodržuje zákaz požívání alkoholických nápojů bezprostředně před začátkem turnaje 
a také po celou dobu jednotlivých hracích dnů. 
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8. Denní odměny rozhodčích jsou stanoveny na beachvolejbalových turnajích ABV 
následovně: 

 Denní odměny rozhodčích a delegáta u turnajů dospělých: 

 Rozhodčí Delegát 

typ turnaje Kvalifikace 
hlavní soutěž (popř. 
kvalifikace + hlavní 

soutěž v 1 den) 
hrací den 

MČR dospělých - 2200 Kč/den 1500 Kč/den 

MČR U22 - 1600 Kč/den 1500 Kč/den 

Český pohár 1* 
samostatná půldenní: 

600 Kč/půlden * 
1600 Kč/den 1500 Kč/den 

Český pohár 2*, 3* 
samostatná půldenní: 

600 Kč/půlden * 1800 Kč/den 1500 Kč/den 

Letní pohár, 

turnaje v hale (HMČR) 

samostatná půldenní: 
600 Kč/půlden * 

1600 Kč/den * - 

 Denní odměny rozhodčích u turnajů mládeže (Kč / den): 

typ turnaje kvalifikace hlavní soutěž 

MČR U16, U18, U20 - 1600 Kč/den 

Český pohár  
(i oblastní) 

samostatná půldenní: 
600 Kč/půlden * 

1600 Kč/den 

Kadetský pohár 
samostatná půldenní: 

600 Kč/půlden * 
1600 Kč/den * 

Poznámka: Komise rozhodčích ABV na turnaje označené * standardně rozhodčí nedeleguje. 
Pořadatel si rozhodčí může zajistit sám a výše odměny závisí na dohodě mezi pořadatelem a 
rozhodčím. Pokud pořadatel požádá KR ABV o delegaci rozhodčích, je výše odměny dána dle 
odměny uvedené v tabulce. 

Kromě denních odměn náleží rozhodčím také následující náhrady dle aktualizované Přílohy 
č. 3 „Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2019“ k prováděcímu předpisu Účtování a inventarizace 
v ČVS ke směrnici č. 09/2011 Hospodaření a účtování v ČVS:  

 Rozhodčím přináleží cestovní náhrady jízdních výdajů ve výši: 

Typ dopravy Cestovní náhrada jízdních výdajů 

jedním autem jede pouze jeden rozhodčí 4,10 Kč/km jízdy 

při využití společného vozidla 2 rozhodčími, 
jsou-li do místa konání turnaje delegováni 
rozhodčí ze stejného místa nebo míst ležících 

4,60 Kč/km jízdy 
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nácestně do místa turnaje 

při využití společného vozidla 3 a více 
rozhodčími, jsou-li do místa konání turnaje 
delegováni rozhodčí ze stejného místa nebo 
míst ležících nácestně do místa turnaje 

5,10 Kč/km jízdy 

koná-li se turnaj v místě bydliště rozhodčího, 
přísluší mu paušální náhrada cestovného ve 
výši 

65 Kč 

 Rozhodčím přináleží cestovní náhrady stravného ve výši dle výše uvedené Přílohy č. 3. 
Stravné je přiznáno dle následujícího přehledu v tabulce: 

Doba trvání akce Náhrada stravného 

do 5 hodin 0 Kč 

5 až 12 hodin 82 Kč 

12 až 18 hodin 124 Kč 

18 a více hodin 195 Kč 

Stravné se poskytuje za dobu strávenou na akci, včetně doby strávené na cestě  
a nenáleží rozhodčím v místě bydliště. 

Zabezpečuje-li stravování pořadatel akce, náhrady se nepřiznávají, nebo se snižují 
podle této tabulky o (v Kč): 

Doba trvání akce stravné 100 % 

Při poskytnutí 

snídaně oběda večeře 

5 až 12 hodin 82 Kč - 54 Kč - 54 Kč - 54 Kč 

12 až 18 hodin 124 Kč - 41 Kč - 41 Kč - 41 Kč 

18 a více hodin 195 Kč - 46 Kč - 46 Kč - 46 Kč 

9. Způsob vyplácení denních odměn, cestovních náhradů a případného stravné je uveden 
v tabulce v příloze č. 2 Hracího řádu. 

Povinnost rozhodčích i delegáta je vyúčtovat odměny z uvedených turnajů na ČVS do 15 
pracovních dní po skončení turnaje. V opačném případě nebude odměna proplacena. 

10. Delegovaní rozhodčí v součinnosti s předsedou KR ABV oznámí nejpozději 7 dní před 
turnajem pořadateli, zda budou na turnaji přespávat. Informace k ubytování na daném 
turnaji, jeho rezervaci a úhradě jsou uvedeny v propozicích turnaje, v článku 9 odstavci 
č. 9 tohoto Hracího řádu a také v pokynech předsedy Komise rozhodčích. 

11. S platností od 1. 1. 2016 je každý nový uchazeč o funkci rozhodčího povinen zúčastnit se 
školení. Nedílnou součástí školení je úhrada poplatku ve výši 1000,- Kč na účet číslo 
174 174 174 / 2010. Při platbě je nutné uvést variabilní symbol 3 a do poznámky pro 
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příjemce napsat své jméno, příjmení a rok narození. Tento poplatek musí být uhrazen 
před termínem vlastního školení. 

Článek 18 – HOMOLOGACE SOUTĚŽÍ 

1. Hráč registrovaný v ČVS se může zúčastnit libovolného beachvolejbalového turnaje 
pořádaného v České republice. 

2. Všechny beachvolejbalové turnaje ABV dospělých a mládeže budou v roce 2020 
homologovány FIVB, resp. CEV. Vybraný seznam těchto homologovaných turnajů ABV 
dospělých je k nahlédnutí na stránce 
http://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/NationalTour.asp (v dialogovém okně je nutno 
zvolit požadovaný rok a zemi Czech Republic). 

Halové turnaje v období 2019 / 2020 nebudou homologovány FIVB, resp. CEV. 

Článek 19 – VĚKOVÉ KATEGORIE 

1. Všechny oficiální akce v ČR probíhají v období 2019/2020 v těchto věkových kategoriích: 

 dospělí – bez věkového omezení, 

 U22 – v roce 2019 narození 1. 1. 1998 a mladší, v roce 2020 narození 1. 1. 1999  
a mladší, 

 U20 (junioři) – v roce 2019 narození 1. 1. 2000 a mladší, v roce 2020 narození  
1. 1. 2001 a mladší 

 U18 – v roce 2019 narození 1. 1. 2002 a mladší, v roce 2020 narození 1. 1. 2003  
a mladší, 

 U17 (kadeti) – v roce 2019 narození 1. 1. 2003 a mladší, v roce 2020 narození  
1. 1. 2004 a mladší. 

Případné další kategorie budou v období 2019/2020 členěny: 

 veteráni (nad 40 let) – v roce 2019 narození 31. 12. 1978 a starší, v roce 2020 
narození 31. 12. 1979 a starší, 

 U16 – v roce 2019 narození 1. 1. 2004 a mladší, v roce 2020 narození 1. 1. 2005  
a mladší, 

 U14 – v roce 2019 narození 1. 1. 2006 a mladší, v roce 2020 narození 1. 1. 2007  
a mladší, 

 U12 – v roce 2019 narození 1. 1. 2008 a mladší, v roce 2020 narození 1. 1. 2009  
a mladší, 

 U10 – v roce 2019 narození 1. 1. 2010 a mladší, v roce 2020 narození 1. 1. 2010  
a mladší. 

2. Výška sítě:  

 chlapci i dívky kategorie U12 a mladší: 200 cm, 
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 chlapci i dívky kategorie U14 a mladší: 212 cm, 

 chlapci i dívky kategorie U16 a mladší: 224 cm, 

 muži věku 16 let a starší: 243 cm; ženy věku 16 let a starší: 224 cm. 

Článek 20 – HALOVÉ TURNAJE BODOVANÉ DO ŽEBŘÍČKŮ ABV 

1. Regionální halové turnaje 

Regionální halové beachvolejbalové turnaje mohou být započítány do beachvolejbalových 
žebříčků ABV, pokud splní několik základních požadavků (viz níže). Organizace turnajů se řídí 
zejména ustanoveními v tomto Článku 20. 

Základní požadavky na regionální halové beachvolejbalové turnaje započítávané do 
beachvolejbalových žebříčků ABV: 

 kategorie: dospělí (muži, ženy) a U20 (junioři, juniorky) 

 termíny: od 11. října 2019 do 13. dubna 2020 

Celkově (nehledě na pořadatele) maximálně 2 turnaje v jedné kategorii v každém 
kalendářním měsíci na území „dvojkrajů“, které jsou určeny takto: 

o Praha a Středočeský kraj 

o Karlovarský a Plzeňský kraj 

o Jihočeský kraj a kraj Vysočina 

o Jihomoravský a Zlínský kraj 

o Olomoucký a Moravskoslezský kraj 

o Pardubický a Královehradecký kraj 
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o Liberecký a Ústecký kraj 

Jeden pořadatel smí ve svém areálu uspořádat max. 1 turnaj jedné kategorie 
v každém kalendářním měsíci v daném „dvojkraji“.  

Seznam schválených turnajů je k náhledu zde: https://bit.ly/2lEyBbz 

 Schválení turnaje: Pořadatel dodá propozice k navrhovaným bodovaným halovým 
turnajům STK ABV na email zverinaj@email.cz. Propozice budou po schválení STK 
ABV vystaveny ve VISu. Pořadatelem navržený turnaj se nesmí konat dříve než 3 
týdny po definitivním schválení propozic STK ABV. Doporučujeme proto dodat návrh 
propozic aspoň 4 týdny před konáním turnaje. 

 Přihlášky: Turnaje budou po definitivním schválení vypsané ve VISu a přihlášky dvojic 
budou probíhat pouze přes VIS. Standardní termín pro přihlášení bude středa před 
turnajem ve 20:00. 

 Počet potřebných kurtů: dle zvolené kapacity turnaje a možností areálu 

 Účast v turnaji: Sestavení startovní listiny bude provedeno ve VISu automaticky dle 
součtu vstupních bodů hráčů dvojice ze žebříčku ABV. Zahraničním hráčům se počítají 
vstupní body pouze ze žebříčku ABV. 

Pořadatel může udělit maximálně 2 DKP do hlavní soutěže a maximálně 2 DKP do 
kvalifikace. Jiné DK nebudou na halových turnajích udělovány. 

 Organizace turnaje: Max. jednodenní hlavní soutěž s kvalifikací odpoledne den 
předem. Výchozí herní model dle volby pořadatele, je nutné ho popsat v propozicích 
turnaje. Doporučená kapacita hlavní soutěže je 16 dvojic. Doporučená kapacita 
kvalifikace je 12 až 18 dvojic o 6 postupových míst. 

 Hrací míč: Gala Smash Plus 6. K dispozici musí být stále dva míče na kurt. Doporučuje 
se, aby pořadatel měl v průběhu turnaje k dispozici navíc ještě další míče, které by si 
mohli hráči vypůjčit pro rozcvičování. 

 Bodování do žebříčků: dle tohoto Hracího řádu beachvolejbalových soutěží 
dospělých a mládeže ABV ČVS pro období 2019 / 2020 

POZOR! Turnaj dospělých nebo turnaj mládeže kategorie U20 bude započítán do 
žebříčků ABV pouze v případě, že se ho zúčastní minimálně 8 dvojic.  

 Nahlášení výsledků: Konečné pořadí turnaje musí být nahlášeno řídícímu 
beachvolejbalových soutěží nejpozději do nejbližší neděle do 22:00 na email 
prihlasky.beach@cvf.cz 

Žádosti o pořádání regionálních halových turnajů přijímá ABV pouze do 31. 12. 2019! 

2. Halové mistrovství České republiky dospělých / do 22 let / do 20 let / do 18 let v 
beachvolejbalu 

Vrcholy zimní sezóny jsou halová mistrovství České republiky. Základní požadavky na tato 
mistrovství jsou: 
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 Věkové kategorie: dospělí, do 22 let (U22), do 20 let (junioři / juniorky U20), do 18 let 
(U18) 

 Přihlášky: Přihlášky dvojic budou probíhat přes VIS. Dvojice budou nasazeny dle 
článku 3 a 4 tohoto Hracího řádu. 

 Herní systém hlavní soutěže: Maximální počet dvojic v hlavní soutěži je 32 v kategorii 
dospělých (včetně kategorie U22) a 24 dvojic v kategoriích mládeže. 

Hracím systémem hlavní soutěže musí být zvolen jeden ze standardních systémů 
doporučených pro Letní pohár. V hlavní soutěži mohou být uděleny max. 4x DKA, 
které jsou určeny zejména pro kvalitní zahraniční dvojice a budou uděleny v počtu 
respektujícím kapacitu hlavní soutěži, a max. 2x DKP. 

Herní systém kvalifikace: V případě přihlášení většího počtu účastníků je nutné 
vyhlásit kvalifikaci, která se hraje minimálně o 4 postupová místa. 

Systém kvalifikace musí být volen tak, aby každá dvojice odehrála minimálně 2 
zápasy, tj. dvojitou eliminací nebo skupiny minimálně o 3 účastnících. Může být 
odehráno více kvalifikací na turnaj jedné kategorie. V každém kvalifikačním turnaji 
mohou být uděleny max. 1x DKA, max. 1x DKP. 

 Organizace: Všechna utkání musí být odehrána dle platných pravidel beachvolejbalu. 
Všechna utkání musí být hrána na 2 vítězné sety do 21 bodů s případným 3. set do 15 
bodů (rozdíl vždy nejméně 2 body). 

 Hrací míče: beachvolejbalové míče Gala Smash Plus 6. K dispozici musí být stále dva 
míče na kurt. Doporučuje se, aby pořadatel měl v průběhu turnaje k dispozici navíc 
ještě další míče, které by si mohli hráči vypůjčit pro rozcvičování. 

 Rozhodčí: Hlavní soutěž bude řízena rozhodčími delegovanými Komisí rozhodčích 
ABV. 

 Startovné: Startovné na HMČR v kategoriích U20 a mladší může činit maximálně 400,- 
Kč / dvojice v hlavní soutěži a 300 Kč / dvojice v kvalifikaci. Ve starších kategoriích pak 
startovné může činit maximálně 600,- Kč / dvojice v hlavní soutěži a maximálně 500 
Kč / dvojice v kvalifikaci. Dvojice postupující z kvalifikace do hlavní soutěže doplatí 
pouze rozdíl mezi startovným v kvalifikaci a hlavní soutěži. 

 Omezení: Standardně na HMČR mohou startovat pouze občané ČR. HMČR může být 
variantně vyhlášeno jako otevřené s mezinárodní účastí. Tato skutečnost musí být v 
předstihu projednána s VV ABV, aby bylo možné zajistit homologaci turnaje od CEV. 
Informace o otevřené formě HMČR musí být popsána v propozicích turnaje. 

3. Za umístění na bodovaných halových beachvolejbalových turnajích se udělují body do 
žebříčku ABV výchozí věkové kategorie turnaje podle následující tabulky. Pro následující 
turnaje platí pravidla přepočtu bodů mezi žebříčky popsané v Článku 14. 
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Zimní halové turnaje v ČR 
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1. 25 40 70 25 30 50 1. 

2. 22,5 36 63 22,5 27 45 2. 

3. 20 32 56 20 24 40 3. 

4. 17,5 28 49 17,5 21 35 4. 

5. 15 24 42 15 18 30 5. 

7. 12,5 20 35 12,5 15 25 7. 

9. 10 16 28 10 12 20 9. 

13. 7,5 12 21 7,5 9 15 13. 

17. 5 8 14 5 6 10 17. 

19., 21. 2,5 4 7 2,5 3 5 19., 21. 

25., 27. 1,25 2 3,5 1,25 2 2,5 25., 27. 

33. 0,625 1 1,75 0,625 1 1 33. 

35. 0,3 0,5 0,9 0,3 0,5 0,5 35. 

43. 0,15 0,25 0,45 0,15 0,25 0,25 43. 

Článek 21 – PŘÍLOHY 

1. Tento Hrací řád má čtyři přílohy: 

 Příloha č. 1: Časová osa turnaje ABV s kvalifikací a hlavní soutěží 

 Příloha č. 2: Přehled finančního zajištění hráčů a rozhodčích na beachvolejbalových 
turnajích ABV 

 Příloha č. 3: Bodování a vyhodnocení skupinové fáze beachvolejbalových turnajů ABV 

 Příloha č. 4: Požadavky na vybavení a zajištění areálů 
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Obrázek 19: V srpnu 2019 přišla do kin komedie Přes prsty, které se odehrává v prostředí 

beachvolejbalu � / zdroj: totalfilm.cz 

*************************************************************************** 

Tento Hrací řád byl na návrh Rady ABV projednán a schválen Správní radou ČVS dne 
16. 10. 2019. 

Ing. Petr Beneš 

předseda ABV ČVS 

Mgr. Marek Pakosta 

předseda ČVS 

Ing. Milan Labašta 

generální sekretář ČVS 

 

  



Příloha č. 1 Hracího řádu beachvolejbalových soutěží ABV ČVS pro období 2019 / 2020

Možnost přihlášení nové dvojice: ... se odhlásí dvojice nasazená
v kvalifikaci:

... dvojice nasazená v kvalifikaci požádá 
o změnu hráče:

... se odhlásí dvojice nasazená
v hlavní soutěži:

... dvojice nasazená v hlavní soutěži 
požádá o změnu hráče:

lze bez omezení nové seřazení týmů v kvalifikaci
- (lze učinit odhlášením stávající a 
přihlášením nové dvojice ve VIS)

nové seřazení týmů v hlavní soutěži a 
kvalifikaci

- (lze učinit odhláškou stávající a přihláškou 
nové dvojice ve VIS)

20:00

20:00

12:00

20:00
definitivní uzávěrka přihlášek do 

kvalifikace
uzavření nasazení kvalifikace

8:00 až 17:00 ZAHÁJENÍ KVALIFIKACE

v
 

m
e

zi
č

a
s

e

lze pouze do neobsazené hlavní soutěže - -

místo po odhlášeném týmu z hlavní 
soutěže bude zaplněno losováním "lucky 

loser" z týmů, které nepostoupily z 
posledního kola kvalifikace

lze provést pouze, když změněná dvojice 
bude mít více bodů než první dvojice v 

kvalifikaci; změněná dvojice je nasazena 
podle svých nových bodů

definitivní uzávěrka přihlášek do hlavní 
soutěže

uzavření nasazení hlavní soutěže

8:00 až 17:00 ZAHÁJENÍ HLAVNÍ SOUTĚŽE

závěrečný den ukončení turnaje

standardní uzávěrka přihlášek kontrola naplněnosti turnaje (příp. zrušení kvalifikace)

v
 m

e
zi

č
a

s
e

nelze

nové seřazení týmů v hlavní soutěži a 
kvalifikaci; hlavní soutěž doplní tým z 
kvalifikace a kvalifikaci tým z náhrad. 

dvojic, pokud jsou k dispozici

nelze
nové seřazení týmů v kvalifikaci; kvalifikaci 
doplní tým z náhradních dvojic, pokud je k 

dispozici
nelze

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Strahov
Asociace beachvolejbalu
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po odhlášené dvojici zůstává "volný los" ve 
startovní listině na místě původního 

nasazení dvojice
změnu již nelze provést

místo po odhlášeném týmu z hlavní 
soutěže bude zaplněno losováním "lucky 

loser" z týmů, které nepostoupily z 
posledního kola kvalifikace

lze provést pouze, když změněná dvojice 
bude mít více bodů než první dvojice v 

kvalifikaci; změněná dvojice je nasazena 
podle svých nových bodů

nejzazší termín pro potvzení účasti / odhlášení z kvalifikace turnaje ABV pro 
dvojici se ZS

lze pouze do otevřené, ale neobsazené 
části turnaje

nové seřazení týmů v hlavní soutěži, 
popřípadě i v kvalifikaci; změněná dvojice 

je nasazena podle svých nových bodů
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rý

zveřejnění divokých karet

lze pouze do neobsazené hlavní soutěže

lze pouze do otevřené, ale neobsazené 
části turnaje

nové seřazení týmů v kvalifikaci; změněná 
dvojice je nasazena podle svých nových 

bodů

nové seřazení týmů v hlavní soutěži a 
kvalifikaci; hlavní soutěž doplní tým z 
kvalifikace a kvalifikaci tým z náhrad. 

dvojic, pokud jsou k dispozici

nové seřazení týmů v hlavní soutěži, 
popřípadě i v kvalifikaci; změněná dvojice 

je nasazena podle svých nových bodů

uzávěrka volného odhlášení kontrola naplněnosti turnaje (příp. zrušení kvalifikace)
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20:00, nebo po skončení kvalifikace v případě, že hlavní 
soutěž následuje kvalifikaci stejný den

Časová osa turnaje ABV s kvalifikací a hlavní soutěží

nejzazší termín pro potvzení účasti / odhlášení z hlavní soutěže turnaje ABV pro 
dvojici se ZS
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nové seřazení týmů v kvalifikaci; kvalifikaci 
doplní tým z náhradních dvojic, pokud je k 

dispozici

nové seřazení týmů v kvalifikaci; změněná 
dvojice je nasazena podle svých nových 

bodů

Důsledek pro startovní listinu, pokud…

nové seřazení týmů v kvalifikaci; kvalifikaci 
doplní tým z náhradních dvojic, pokud je k 

dispozici

nové seřazení týmů v hlavní soutěži a 
kvalifikaci; hlavní soutěž doplní tým z 
kvalifikace a kvalifikaci tým z náhrad. 

dvojic, pokud jsou k dispozici



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ 
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Strahov 
Asociace beachvolejbalu 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Hrací řád beachvolejbalových soutěží ABV ČVS pro období 2019 / 2020 Strana 61 

 

Příloha č. 2: Přehled finančního zajištění hráčů a rozhodčích na 

beachvolejbalových turnajích ABV 
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Hráči 

Ubytování 
Zajišťují si 

a platí sami 
Zajišťují si 

a platí sami 
Zajišťují si 

a platí sami 
Zajišťují si 

a platí sami 
Zajišťují si 
a platí sami 

Strava a pitný 

režim 

Platí si 
sami 

Platí si 
sami 

Platí si 
sami 

Platí si 
sami 

Platí si 
sami 

Prize money 
Platí ČVS 

převodem 
- 

Platí ČVS 
převodem 

Platí 
pořadatel 
hotově / 

převodem 

- 

Rozhodčí 

Ubytování 

Rezervuje 
pořadatel, 
platí ČVS 

Rezervuje 
pořadatel, 
platí ČVS 

Rezervuje 
pořadatel, 
platí ČVS 

Po dohodě 
s pořada-

telem 

Rezervuje 
pořadatel, 
platí ČVS 

Strava a pitný 

režim 

Platí 
pořadatel 

Platí 
pořadatel 

ČVS 
přispívá 

náhradami 
stravného 

Po dohodě 
s pořada-

telem 

ČVS 
přispívá 

náhradami 
stravného 

Odměny, 

cestovní 

náklady a 

náhrady 

stravného 

Platí ČVS 
převodem 

Platí ČVS 
převodem 

Platí ČVS 
převodem 

Platí 
pořadatel 
hotově / 

převodem 

Platí ČVS 
převodem 
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Příloha č. 3: Bodování a vyhodnocení skupinové fáze beachvolejbalových 

turnajů ABV 

Bodování utkání ve skupině - utkání na dva vítězné sety 

Každý tým odehraje utkání se všemi dalšími týmy ve své skupině. Vítězství a prohry týmů 
jsou hodnoceny zápasovými body následovně:   

 vítězství týmu 2:0 nebo 2:1: 2 zápasové body do tabulky 

 prohra týmu 0:2 nebo 1:2: 1 zápasový bod do tabulky 

 tým, který k utkání bezdůvodně nenastoupí nebo utkání vzdá: 0 zápasových bodů do 
tabulky (vítězná dvojice – 2 zápasové body do tabulky) 

Všechna utkání, která nebyla dokončena nebo která nebyla regulérně zahájena, jsou 
hodnocena delegátem turnaje, případně hlavním rozhodčím. Musí být rozhodnuto o tom, 
zda poražený tým získá nebo nezíská zápasové body do tabulky: 

 Jestliže se tým zraní před začátkem utkání (zranění/diskvalifikace – INJ/DSQ), získává 
tento poražený tým 1 zápasový bod do tabulky s výsledkem utkání 0:2 (0:21, 0:21). 
Vítězný tým získává 2 zápasové body do tabulky s výsledkem 2:0 (0:0, 0:0). 

 Jestliže tým vzdá utkání kvůli zranění v průběhu utkání nebo je diskvalifikovaný 
během utkání (zranění/diskvalifikace – INJ/DSQ), získává tento tým 1 zápasový bod. 
Ve výsledku utkání si tento tým ponechává počet vyhraných setů a „míčů“ získaných 
do okamžiku ukončení utkání. Počet prohraných setů bude mít tento tým dva (2) a 
počet prohraných míčů v setu, kdy došlo k přerušení, a ve všech dalších setech bude 
maximální. Vítězný tým B získává 2 zápasové body do tabulky. 

Příklad: tým A zvítězí nad týmem B v prvním setu 21:19, za stavu 4:6 v druhém setu 
se hráč týmu A zraní a tým A vzdá utkání. Tým A získává 1 zápasový bod do tabulky. 
Výsledek utkání pro tým A bude 1:2 (21:19, 4:21, 0:15). Výsledek utkání je pro vítězný 
tým B 2:1 (19:21, 6:4, 0:0). 

 Jestliže tým odmítne hrát utkání poté, co je k tomu vyzván, nedostaví se včas 
k utkání, bezdůvodně utkání vzdá před nebo během něj (kontumace - DSQ) získává 0 
zápasových bodů do tabulky s výsledkem 0:2 (0:21, 0:21). Vítězný tým získává 2 
zápasové body do tabulky s výsledkem 2:0 (0:0, 0:0) 

Pořadí ve skupině 

O pořadí ve skupině rozhoduje počet zápasových bodů ze všech utkání ve skupině. 

V případě rovnosti bodů dvou týmů rozhoduje vzájemné utkání - vítěz získává lepší umístění. 

V případě rovnosti bodů tří a více týmů rozhoduje: 

1. Vyšší podíl vyhraných / prohraných míčů pouze z utkání mezi těmito vyrovnanými týmy 
rozhoduje o lepším umístění. 

2. Pokud jsou stále některé dva nebo více týmů vyrovnané, tak mezi nimi rozhoduje vyšší 
podíl vyhraných / prohraných míčů ze všech utkání ve skupině. Vyšší podíl znamená 
lepší umístění. 
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3. Pokud stále jsou některé dva nebo více týmů vyrovnané, tak rozhoduje lepší výchozí 
nasazení do turnaje; výše nasazený tým získává lepší umístění. 

Bodování utkání ve skupině - utkání na dva hrané sety 

Každý tým odehraje utkání se všemi dalšími týmy ve své skupině. Vítězství a prohry týmů 
jsou hodnoceny zápasovými body následovně:   

 vítězství týmu 2:0: 4 zápasové body do tabulky 

 remíza 1:1 a rozdíl mezi celkovými vyhranými a prohranými míči je kladný: 
3 zápasové body do tabulky 

 remíza 1:1 a rozdíl mezi celkovými vyhranými a prohranými míči je roven nule: 
2,5 zápasového bodu do tabulky 

 remíza 1:1 a rozdíl mezi celkovými vyhranými a prohranými míči je záporný: 
2 zápasové body do tabulky 

 prohra týmu 0:2: 1 zápasový bod do tabulky 

 tým, který k utkání bezdůvodně nenastoupí nebo utkání vzdá: 0 zápasových bodů do 
tabulky (vítězná dvojice – 4 zápasové body do tabulky) 

Všechna utkání, která nebyla dokončena nebo která nebyla regulérně zahájena, jsou 
hodnocena delegátem turnaje, případně hlavním rozhodčím. Musí být rozhodnuto o tom, 
zda poražený tým získá nebo nezíská zápasové body do tabulky: 

 Jestliže se tým zraní před začátkem utkání (zranění/diskvalifikace – INJ/DSQ), získává 
tento poražený tým 1 zápasový bod do tabulky s výsledkem utkání 0:2 (0:21, 0:21). 
Vítězný tým získává 4 zápasové body do tabulky s výsledkem 2:0 (0:0, 0:0). 

 Jestliže tým vzdá utkání kvůli zranění v průběhu utkání nebo je diskvalifikovaný 
během utkání (zranění/diskvalifikace – INJ/DSQ), ponechává si tento tým ve výsledku 
utkání počet vyhraných setů a „míčů“ získaných do okamžiku ukončení utkání. Počet 
prohraných setů bude mít tento tým jeden, nebo dva a počet prohraných míčů v setu, 
kdy došlo k přerušení, a ve všech dalších setech bude maximální. Pokud má poražený 
tým dva (2) prohrané sety, získává 1 zápasový bod. Pokud má poražený tým jeden (1) 
prohraný set, získává 2 zápasové body. 

Vítězný tým získává 4 zápasové body do tabulky, pokud má dva (2) vyhrané sety, 
nebo 3 zápasové body, pokud má jeden (1) vyhraný set.  

Příklad 1: tým A zvítězí nad týmem B v prvním setu 21:19, za stavu 4:6 v druhém setu 
se hráč týmu A zraní a tým A vzdá utkání. Tým A získává 2 zápasové body do tabulky. 
Výsledek utkání pro týmu A bude 1:1 (21:19, 4:21). Výsledek utkání pro tým B bude 
1:1 (19:21, 6:4). Tým B získává 3 zápasové body. 

Příklad 2: tým A vede v prvním setu, za stavu 10:5 se hráč týmu A zraní a tým A vzdá 
utkání. Tým A získává 1 zápasový bod do tabulky. Výsledek utkání pro týmu A bude 
1:1 (10:21, 0:21). Výsledek utkání pro tým B bude 2:0 (5:10, 0:0). Tým B získává 4 
zápasové body. 
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 Jestliže tým odmítne hrát utkání poté, co je k tomu vyzván, nedostaví se včas 
k utkání, bezdůvodně utkání vzdá před nebo během něj (kontumace - DSQ) získává 
0 zápasových bodů do tabulky s výsledkem 0:2 (0:21, 0:21). Vítězný tým získává 
4 zápasové body do tabulky s výsledkem 2:0 (0:0, 0:0) 

Pořadí ve skupině 

O pořadí ve skupině rozhoduje počet zápasových bodů ze všech utkání ve skupině. 

V případě rovnosti bodů dvou týmů rozhoduje: 

1. Vzájemné utkání  - vítěz získává lepší umístění. 

2. Pokud skončilo vzájemné utkání remízou a navíc rozdíl mezi celkovými vyhranými a 
prohranými míči byl v tomto utkání roven nule, tak mezi těmito týmy rozhoduje vyšší 
podíl vyhraných / prohraných míčů ze všech utkání ve skupině. Vyšší podíl znamená 
lepší umístění. 

3. Pokud jsou týmy i podle kritéria v bodě 2 vyrovnané, tak rozhoduje lepší výchozí 
nasazení do turnaje; výše nasazený tým získává lepší umístění. 

V případě rovnosti bodů tří a více týmů rozhoduje: 

1.  Vyšší podíl vyhraných / prohraných míčů pouze z utkání mezi těmito třemi 
vyrovnanými týmy rozhoduje o lepším umístění. 

2.  Pokud jsou stále některé dva nebo více týmů vyrovnané, tak mezi nimi rozhoduje 
vyšší podíl vyhraných / prohraných míčů ze všech utkání ve skupině. Vyšší podíl 
znamená lepší umístění. 

3.  Pokud stále jsou některé dva nebo více týmů vyrovnané, tak rozhoduje lepší výchozí 
nasazení do turnaje; výše nasazený tým získává lepší umístění. 
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požadavek / druh turnaje
MČR dospělých

(obě pohlaví)

Český pohár 

dospělých

(jedno pohlaví)

Letní pohár dospělých

(jedno pohlaví)

MČR

 mládeže a U22

(obě pohlaví)

Český pohár mládeže,    

Kadetský pohár

(jedno pohlaví)

halové MČR 

dospělých i mládeže 

(jedno pohlaví)

počet sedadel pro diváky u centrkurtu 500 100 x 100 x 100

min. počet hracích kurtů viz HŘ viz HŘ viz HŘ viz HŘ viz HŘ dle systému

min. počet rozcvičovacích kurtů navíc 1 (doporučeno 2) 1 0 (doporučeno 1) 1 (doporučeno 2) 1 1

rozměry centrálního kurtu v metrech
26 x 14 

(dopor. 26 x 18)
22 x 14 22 x 14 22 x 14 22 x 14 20 x 12

rozměry ostatních kurtů v metrech 22 x 14 22 x 14 22 x 14 22 x 14 22 x 14 20 x 12

neveřejný internet pro potřeby vedení online 

výsledků
ano ano ano ano ano ano

veřejný internet - wifi doporučeno doporučeno x x x x

masér doporučeno x x x x x

jídlo (občerstvení) pro hráče
ano, zdarma "sportovní 

stravování"

ano, placené "sportovní 

stravování"

ano, placené "sportovní 

stravování"

ano, placené "sportovní 

stravování"

ano, placené "sportovní 

stravování"

ano, placené "sportovní 

stravování"

pitný režim
ano, zdarma 

k utkání
ano, placené ano, placené ano, placené ano, placené ano, placené

sprcha s teplou vodou ano ano ano ano ano ano

zápisy o utkání ano, mezinárodní ano, jednoduchý ano, jednoduchý ano, jednoduchý ano, jednoduchý ano, jednoduchý

podavači míčů ano ano x doporučeno x doporučeno

úprava kurtů obsluha pro každý kurt
obsluha pro více kurtů 

najednou

obsluha pro více kurtů 

najednou

obsluha pro více kurtů 

najednou

obsluha pro více kurtů 

najednou

obsluha pro více kurtů 

najednou

výsledková tabule pro diváky

velká výsledková tabule, 

může být společná pro 

hráče a diváky

výsledková tabule 

zejména pro hráče

výsledková tabule 

zejména pro hráče

výsledková tabule 

zejména pro hráče

výsledková tabule 

zejména pro hráče

velká výsledková tabule, 

může být společná pro 

hráče a diváky

hudba na centrkurtu

podkres během hlavní 

soutěže, DJ na finálový 

den

doporučen podkres 

během hlavní soutěže
x

doporučen podkres 

během hlavní soutěže
x

podkres během hlavní 

soutěže, DJ na finálový 

den

moderátor na centrkurtu na finálový den x x x x na finálový den

Požadavky na vybavení a zajištění areálů
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