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SOUTĚŽNÍ ŘÁD VOLEJBALU
Článek 1
Základní ustanovení
1.

Soutěžní řád volejbalu (dále jen "SŘV") je souhrn pravidel pro plánování, organizaci, definující
podmínky účasti a řízení volejbalových soutěží v Českém volejbalovém svazu (dále jen "ČVS") na
všech úrovních.

2.

SŘV je závazný pro všechny subjekty volejbalového hnutí sdružené v ČVS – oddíly, členy, tj.
hráče, trenéry, rozhodčí, delegáty ČVS a funkcionáře, kteří se volejbalových soutěží zúčastňují.

3.

Rozpisy soutěží mohou obsahovat specifické odlišnosti, či výjimky ze sportovně – technických
předpisů, které však musí být předem schváleny řídícím orgánem soutěže, a účastník soutěže
s nimi musí být seznámen nejpozději před podáním přihlášky do soutěže. Proti takto schváleným
ustanovením rozpisů nelze podat námitky podle článku 29 SŘV.

4.

ČVS pověřuje Krajské volejbalové svazy (dále jen "KVS"), Okresní volejbalové svazy (dále jen
"OVS"), či Městské volejbalové svazy (dále jen "MěVS") řízením volejbalových soutěží na svém
území. Výjimky z této zásady schvaluje příslušný nadřízený orgán.

5.

V případě porušení odst. 3. tohoto článku může ČVS zrušit udělené pověření a zajistit řízení
soutěží přímo nebo jiným způsobem.
Článek 2
Výklad pojmů

1.

Orgány ČVS
jsou volené nebo jmenované orgány ČVS, KVS a OVS, či MěVS.

2.

Řídící orgán soutěže
je orgán, který soutěž vyhlašuje, tzn. výbor ČVS (dále jen "výbor") a dále výbor KVS, OVS, či
MěVS. Tento orgán plní funkci odvolacího orgánu.

3.

Soutěžní komise
je orgán, který soutěž řídí, tj. sportovně technická komise (dále jen "STK") ČVS, STK KVS, OVS,
či MěVS a soutěžní komise jednorázových soutěží.

4.

Oprávněná osoba
Za oddíl vystupuje oprávněná osoba oddílu (dále jen "oprávněná osoba"), která je uvedena ve
VISu. Oprávněná osoba musí mít uhrazen členský příspěvek pro příslušné soutěžní období.

5.

Mistrovské soutěže
jsou dlouhodobé i krátkodobé postupové soutěže pořádané v souladu s vyhlášenými pravidly,
zejména v souladu s územním principem, o prvenství družstva v soutěži pořádané na příslušném
území. Tyto soutěže jsou zásadně řízeny orgány ČVS. Dlouhodobé soutěže se hrají v delším časovém období, zpravidla systémem každý s každým, jednokolově nebo vícekolově v termínech
určených rozpisem soutěže. Jednorázové soutěže se hrají v průběhu jednoho nebo více dní na
místech a v termínech stanovených rozpisem soutěže. Součástí mistrovské soutěže jsou jednotlivá mistrovská utkání.

6.

Nemistrovské soutěže
jsou dlouhodobé i krátkodobé soutěže pořádané v souladu s vyhlášenými pravidly. Tyto soutěže
řídí nebo vyhlašují orgány ČVS. Součástí nemistrovské soutěže jsou jednotlivá nemistrovská
utkání.

7.

Mezinárodní turnaje a utkání
jsou všechny turnaje, či utkání mezi družstvy oddílů České republiky (dále jen "ČR") a národních
federací jiných států. Tyto turnaje, či utkání podléhají předchozímu schválení ČVS ve smyslu
předpisů CEV, a FIVB v případě účasti družstev z jiného kontinentu mimo Evropy. Podrobnosti
procesu schválení stanoví výbor.

8.

Mezistátní utkání
jsou všechna utkání mezi reprezentačními družstvy ČR a reprezentačními družstvy jiných států.

9.

Ostatní utkání
jsou všechna utkání ostatní mimo výše uvedená.
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10. Trenér
je osoba starší 18 let, která vede družstvo při utkání, splňuje podmínky, předpisy a směrnice ČVS
pro danou soutěž a je uvedená v zápisu o utkání (dále jen "zápis").
11. Účastník utkání
je člen, tj. hráč, trenér, člen sboru rozhodčích, delegát ČVS a funkcionář uvedený v zápise.
12. Začátek utkání
Utkání se považuje za zahájené provedením losování.
13. Začátek hry
Začátkem hry se rozumí zapískání prvního rozhodčího dávajícího pokyn k 1. podání v 1. setu.
14. Konec utkání
Utkání se považuje za skončené podpisem prvního rozhodčího v zápise.
15. Konec hry
Koncem hry se rozumí ukončení poslední rozehry utkání.
Článek 3
Sportovně – technické předpisy
1.

Základními sportovně – technickými předpisy pro řízení volejbalových soutěží jsou zejména:
a) Pravidla volejbalu a předpisy CEV a FIVB,
b) SŘV, Registrační řád volejbalu (dále jen RŘV"), Přestupní řád volejbalu (dále jen "PŘV") a
Disciplinární řád volejbalu (dále jen "DŘV"),
c) rozpisy soutěží,
d) úřední zprávy soutěžních komisí.
Článek 4
Organizace, plánování a řízení volejbalových soutěží

1.

Organizace soutěží vychází z působnosti orgánů ČVS. Tyto orgány vyhlašují příslušné formy a
druhy soutěží v prováděcím předpisu – rozpisu soutěže.

2.

Při vyhlašování formy a druhu soutěže respektují orgány ČVS následující základní pravidla:
a) všechny volejbalové soutěže se hrají jednotně v soutěžním období, které začíná 1. července
a končí 30. června příštího roku,
b) podmínky a organizace soutěže musí být známy nejpozději před podáním přihlášky do soutěže. Podáním přihlášky účastník tyto podmínky přijímá,
c) volejbalové soutěže jsou mistrovské, nemistrovské a ostatní,
d) družstvo může být do mistrovské soutěže zařazeno na základě výsledku dosaženého
v minulém soutěžním období (setrvání ve stejné soutěži, sestup nebo postup). Toto neplatí u
základní soutěže nejnižšího článku volejbalových soutěží. Výjimečně může být zařazeno
družstvo, kterému účast v soutěži uvolní po dohodě volejbalový oddíl, mající oprávnění v ní
startovat. O převodu práva k soutěži rozhoduje soutěžní komise. Za převod práva k soutěži
zaplatí nový oddíl poplatek podle přílohy č. 1, písm. A) SŘV. Výjimečně mohou být též zařazena do soutěže družstva na základě rozhodnutí výboru, a to na „divokou kartu“ v zájmu zajištění dlouhodobého rozvoje reprezentačních družstev. Sportovně – technické podmínky
nasazení těchto družstev stanovuje soutěžní komise,
e) v rozpisu soutěží musí být vždy uvedeno, kdo soutěž vyhlašuje a je řídícím orgánem soutěže
(dále jen „řídící orgán“) a kdo soutěž řídí (dále jen „soutěžní komise“),
f)
účast družstva v mistrovské soutěži může příslušný orgán ČVS podmínit zaplacením licenčního poplatku družstva (dále jen "LPD"). Účast družstva v nemistrovské soutěži může příslušný orgán ČVS podmínit složením vkladu,
g) příslušný orgán ČVS může pro účast družstva v soutěži stanovit finanční garanci. Finanční
garance se vrací družstvu v plné výši po řádném dokončení soutěže. V případě, že družstvo
soutěž nedokončí, finanční garance v plné výši propadne ve prospěch příslušného orgánu
ČVS,
h) výši LPD, vkladů a finanční garance, způsob a termín úhrady stanoví příslušný orgán ČVS
v rozpise soutěží a musí být známa všem účastníkům soutěží před podáním přihlášky do
soutěže.
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Článek 5
Start hráčů
1.

Za start hráče se považuje až skutečné nastoupení do hry, a nikoliv pouze uvedení hráče v zápisu s výjimkou libera, za jehož start v utkání se považuje již jeho zapsání do zápisu.

2.

V mistrovských, nemistrovských soutěžích a mezinárodních utkáních mohou startovat jen registrovaní hráči, a to za mateřský oddíl nebo za oddíl, ve kterém hostují.

3.

V ostatních utkáních mohou hráči startovat bez jakýchkoliv omezení.

4.

Hráč může nastoupit v jednom dni za více družstev, a to v utkání po sobě jdoucích s tím, že
předcházející utkání musí skončit před začátkem utkání následujícího.
Článek 6
Náležitosti jednotlivce

1.

Účastníky utkání v mistrovských soutěžích ČVS mohou být pouze členové, kteří jsou registrováni
v ČVS, mají uhrazen členský příspěvek pro příslušné soutěžní období a plní případné další podmínky stanovené rozpisem soutěže.

2.

Oprávněnost startu v mistrovském utkání ČVS se prokazuje průkazem člena ČVS (dále jen "průkaz").

3.

Průkazy se předkládají rozhodčímu ke kontrole před zahájením utkání. Místo vytištěných průkazů
je možné předložit jejich náhled na elektronickém zařízení. V tomto případě se však musí jednat
o online zobrazení přímo z VIS. Je-li člen zapsán do zápisu a k utkání se dostaví opožděně, může být průkaz předložen ke kontrole až před prvním vstupem hráče do hřiště nebo funkcionáře na
lavičku družstva.

4.

Průkaz lze nahradit občanským průkazem nebo pasem. Jiné doklady se neuznávají. Potom se
postupuje takto:
a) kapitán podepíše v zápisu prohlášení, že hráč/i je/jsou členy družstva a není/nejsou v disciplinárním trestu,
b) rozhodčí provede identifikaci jednotlivých hráčů za účasti kapitána soupeře. U hráčů mladších patnácti let identifikace odpadá,
c) k utkání mohou nastoupit pouze ti hráči, kteří byli identifikováni podle předchozího ustanovení (s výjimkou hráčů mladších patnácti let, u kterých odpadá identifikace a je nahrazena
prohlášením trenéra, na jehož základě mohou hráči v utkání startovat).
Obdobně se postupuje při identifikaci funkcionáře.

5.

Bude-li zjištěno, že průkazy nebyly předloženy z důvodu neplatnosti nebo že start hráče, účast
funkcionáře byl/a neoprávněný/á z jiného důvodu, bude družstvo potrestáno hracími a disciplinárními důsledky. V ostatních případech může být družstvu udělena pořádková pokuta.

6.

Podmínky startu členů v nemistrovských utkáních stanoví řídící orgán v rozpisu soutěže.
Článek 7
Soupisky

1.

Oddíly musí před zahájením soutěže vyhotovit soupisku družstva prostřednictvím elektronického
Volejbalového informačního systému (dále jen "VIS"). Hráč může být uveden pouze na soupisce
jednoho družstva téže věkové kategorie s výjimkou podle článku 9 a 10 SŘV. Hráči, kteří nebudou na soupisce uvedeni, nemohou za družstvo startovat.

2.

Na soupisce musí být uvedeny tyto údaje:
a) název oddílu,
b) název soutěže,
c) pořadové číslo hráče,
d) jméno, příjmení a datum narození hráče,
e) registrační číslo,
f)
označení hráčů se střídavým startem (S) a hostujících hráčů (H),
g) ochranný prvek.

3.

Na soupisce družstva musí být uvedeno minimálně šest hráčů, mimo hráčů „S“ a „H“.

4.

Na soupisce musí být též uvedeni funkcionáři, kteří se budou účastnit utkání s družstvem. Tito
funkcionáři mohou být uvedeni na více soupiskách i soupiskách různých oddílů.
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5.

Soupiska platí jedno soutěžní období a nepotvrzuje se.

6.

Změny na soupiskách při přeřazování hráčů mezi družstvy stejného oddílu se provádí podle
ustanovení článku 8 SŘV a za jejich správnost v každém okamžiku odpovídá oddíl.

7.

Vyřazení hráče ze soupisky se provede:
a) při přestupu hráče,
b) při hostování hráče, vyjma „H“ hráče
c) při ukončení a předčasném ukončení hostování,
d) při transferu hráče do zahraničí,
e) při ukončení transferu zahraničního hráče,
f)
při přeřazení hráče do jiného družstva oddílu,
g) při zrušení registrace hráče,
h) při zrušení registrace oddílu vyjma RŘV článku 10, odst. 2., písm. c),

8.

Vyřazení hráče ze soupisky je dále možné provést:
a) do doby, než družstvo sehrálo první utkání v daném soutěžním období,
b) ten samý den, kdy byl hráč zapsán na soupisku, pokud tento den nehraje družstvo žádné
utkání.

9.

Řídící orgán může v rozpisu soutěže stanovit termín, do kdy je možno soupisku měnit a doplňovat. Uvedené se netýká funkcionářů, kteří mohou být doplňováni na soupisku kdykoli.

10. Hráč může být uveden pouze na soupisce (soupiskách) jednoho oddílu. Výjimkou z tohoto ustanovení je pouze start „H“ hráčů.
11. Při návratu z hostování nebo při přestupu do oddílu, na jehož soupiskách byl už hráč v daném
soutěžním období uveden, může být hráč zapsán pouze na soupisky, na kterých byl uveden před
hostováním nebo před původním přestupem, pokud je tento zápis možný vzhledem k termínu pro
možné doplňování soupisek (viz odst. 9. tohoto článku). Pokud již termín pro doplňování soupisek
vypršel, je možné přeřadit hráče do jiného družstva v téže věkové kategorii při dodržení ustanovení článku 8 v případě, že termín pro doplňování hráčů na soupisku tohoto družstva to umožňuje.
12. Soupiska se předkládá rozhodčímu před zahájením utkání ke kontrole. Místo papírové soupisky
je možno předložit její náhled na elektronickém zařízení. V tomto případě se však musí jednat o
online zobrazení přímo z VIS. Nepředložení soupisky nemá za následek nesehrání utkání, ale
trestá se pořádkovou pokutou.
13. Provádění neoprávněných změn a manipulace se soupiskami je postihováno hracími důsledky a
trestá se rovněž disciplinárně.
Článek 8
Přeřazování hráčů
1.

Přeřazovat hráče mezi družstvy téhož oddílu z družstev vyšší soutěže do nižší je možné kdykoliv,
nestartoval-li hráč ani v jednom utkání družstva vyšší soutěže, na jehož soupisce je uveden. Jestliže již za družstvo vyšší soutěže startoval, nemůže být v témže soutěžním období přeřazen do
družstva nižší soutěže, výjimku tvoří hráči splňující podmínky článku 9 SŘV umožňující střídavý
start.

2.

Přeřazovat hráče mezi družstvy téhož oddílu z družstev nižší soutěže do vyšší je možné kdykoliv
do doby, kterou uvede řídící orgán v rozpisu soutěže.

3.

Přeřazovat hráče mezi družstvy téže soutěže není dovoleno.

4.

Hráč družstva, které dokončilo svou soutěž, bylo vyloučeno nebo se odhlásilo, nesmí již v témže
soutěžním období startovat za jiné družstvo téhož oddílu stejné kategorie, vyjma ustanovení odst.
1. a článku 9 SŘV.

5.

Přeřazování hráčů provede oddíl na příslušných soupiskách. Změna je platná v okamžiku jejího
vyznačení ve VIS.
Článek 9
Střídavý start

1.

Hráč může ve stejné věkové kategorii střídavě startovat za jedno družstvo hrající nižší soutěž a
za jedno družstvo hrající vyšší soutěž:
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a)
b)
2.

v soutěžích dospělých, pokud hráč nepřesáhne k datu stanovenému rozpisem soutěže 23 let
a hráčka k datu stanovenému rozpisem soutěže 23 let,
v soutěžích mládeže v jedné vyšší věkové kategorii, než do jaké svým věkem patří. Současně však nemůže střídavě startovat v soutěži dospělých.

Střídavý start je možný pouze za družstva téhož oddílu. Hráč je uveden na soupiskách obou
družstev a na soupisce družstva hrajícího vyšší soutěž je označen „S“. Střídavý start je platný pro
celé soutěžní období.
Článek 10
Start hostujících hráčů

1.

Hráč může během soutěžního období hostovat maximálně ve dvou družstvech jiného než mateřského oddílu. Druhé hostování může být zahájeno až po skončení prvního hostování.
1.1 Pokud hráč nepřesáhne k datu stanovenému rozpisem soutěže 23 let a hráčka k datu stanovenému rozpisem soutěže 23 let:
a) není jeho(jí) start za družstva mateřského oddílu tímto omezen,
b) nemůže hostovat za družstvo hrající stejnou soutěž jako družstvo mateřského oddílu,
na jehož soupisce je uveden(a),
c) na soupisce družstva, ve kterém hostuje, je označen(a) „H“ s uvedením názvu mateřského oddílu.
1.2 Pokud hráč nebo hráčka přesáhne věk uvedený v odst. 1.1 tohoto článku, nemůže již za
družstvo mateřského oddílu souběžně startovat.

2.

Hostování může být předčasně ukončeno se souhlasem oddílu, ve kterém hráč hostuje.

3.

V soutěžním období může hráč hostovat maximálně dvakrát. Druhé hostování může být zahájeno
až po skončení prvního hostování.
Článek 10 a
Start transferových hráčů

1.

Hráč s platným transferem může během soutěžního období startovat pouze za jeden oddíl, a to
dle transferu schváleného FIVB.
Článek 11
Věkové kategorie

1.

Mistrovské soutěže se vypisují pro následující věkové kategorie:
a) mladší žáci a mladší žákyně,
b) starší žáci a starší žákyně,
c) kadeti a kadetky,
d) junioři a juniorky,
e) muži a ženy.

2.

Za družstvo vyšší věkové kategorie může startovat neomezený počet hráčů kterékoliv nižší věkové kategorie, přičemž je jim zachována možnost souběžného startu ve své vlastní věkové kategorii.

3.

Pravidelný přechod z nižší do vyšší věkové kategorie se provádí k 1. červenci příslušného roku.

4.

Vymezení startu hráčů podle data narození se uvádí v rozpisu soutěže*).
*)
a)
b)
c)
d)
e)

Stávající příklad pro soutěžní období 2020/21 tj. od 1. července 2020 do 30. června 2021:
mladší žáci narození 1. 1. 2008 a mladší,
mladší žákyně narozené
1. 1. 2008 a mladší,
starší žáci narození
1. 1. 2006 a mladší,
starší žákyně narozené
1. 1. 2006 a mladší,
kadeti narození
1. 1. 2003 a mladší,
kadetky narozené
1. 1. 2004 a mladší,
junioři narození
1. 1. 2001 a mladší,
juniorky narozené
1. 1. 2001 a mladší,
muži
bez věkového omezení,
ženy
bez věkového omezení.
Jako „S“ a „H“ mohou startovat hráči narození 1. 1. 1997 a mladší a hráčky narozené 1. 1. 1997 a mladší.

Článek 12
Lékařská kontrola
1.

Povinností oddílů, jejichž družstva se zúčastňují volejbalových soutěží, je zabezpečovat provádění lékařských prohlídek všech hráčů a vést o tom záznamy, a to podle zásad vydaných příslušným orgánem státní správy.
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2.

Plnění této povinnosti prokazují oddíly podepsáním prohlášení na přihlášce družstva do soutěže.
Článek 13
Kontrola a postih dopingu

1.

Pro kontrolu a postih dopingu ve volejbalových soutěžích, včetně disciplinárních opatření, platí
směrnice Antidopingového výboru ČR ve znění všech dodatků a doplňků.
Článek 14
Obecné povinnosti družstev

1.

Družstva startující v utkání mají zejména za povinnost:
a) dostavit se včas k utkání v termínu určeném soutěžní komisí,
b) vyplnit nejpozději 45 minut před zahájením utkání zápis a předložit rozhodčímu ke kontrole
průkazy a soupisky.
c) odehrát utkání ve smyslu ustanovení sportovně – technických předpisů,
d) družstvo mládeže, ve kterém není hráč starší 18 let, musí vést trenér nebo funkcionář starší
18 let, jinak nemůže družstvo k utkání nastoupit. V případě diskvalifikace tohoto trenéra či
funkcionáře družstvo utkání nebo turnaj dohraje. To platí i pro tzv. dvojutkání hraná v jednom
dni nebo ve dvou dnech po sobě jdoucích se stejným soupeřem.
Článek 15
Povinnosti pořadatele

1.

Pořadatelem utkání je oddíl, který je v rozlosování soutěže uveden na prvním místě, pokud není
stanoveno jinak.

2.

Pořadatel má zejména tyto povinnosti:
a) zabezpečit řádný průběh utkání a pořádek na hřišti. K tomu účelu vytváří pořadatelskou
službu v potřebném množství, jejíž práva a povinnosti jsou uvedeny v odst. 3. tohoto článku,
b) zajistit regulérní hřiště a jeho řádnou úpravu nejpozději 45 minut před stanoveným začátkem
utkání, na požádání rozhodčího zajistit i další úpravy před a v průběhu utkání,
c) zajistit regulérní míče (jejich značku a počet určí řídící orgán v rozpisu soutěže), kvalifikovaného zapisovatele, ukazatel skóre, připravit a předložit rozhodčím 30 minut před stanoveným
začátkem utkání vyplněný zápis,
d) zajistit zdravotní službu a její vybavení pro první pomoc,
e) zajistit uzamykatelnou šatnu, zvlášť pro rozhodčí a zvlášť pro hostující družstvo, a to 60
minut před a po utkání,
f)
vyplatit sboru rozhodčích a delegátu ČVS (pokud byl určen) před utkáním veškeré finanční
náležitosti určené rozpisem soutěže,
g) odeslat soutěžní komisi doporučeně nejbližší pracovní den originál zápisu nebo elektronicky
jeho naskenovanou kopii, pokud to stanoví rozpis soutěže,
h) řídit se pokyny rozhodčího směřujícími k zajištění regulérnosti utkání.

3.

Pořadatelská služba je sestavena z osob starších 18 let, z nichž jeden je určen jako hlavní pořadatel, který je zejména povinen:
a) předložit rozhodčímu nebo delegátu ČVS (pokud je delegován) seznam pořadatelů s jejich
označením,
b) dbát na to, aby ostatní členové pořadatelské služby plnili své povinnosti,
c) po dobu utkání je povinen být k dispozici prvnímu rozhodčímu a na jeho požádání učinit
všechna opatření pro zajištění klidného průběhu utkání a zajištění bezpečnosti všech účastníků,
d) zjistit nebo dát zjistit jména těch, kteří narušují pořádek, a oznámit je prvnímu rozhodčímu
nebo delegátu ČVS (pokud je delegován).
Článek 16
Důsledky neplnění povinností družstev

1.

Nesplní-li družstvo některou z povinností uloženou mu článkem 14 a 15 SŘV a utkání se nehrálo,
trestá se hracími důsledky. Bylo-li utkání sehráno, trestá se neplnění některé z povinností pořádkovou pokutou.

2.

Hrubé porušení kázně a veřejného pořádku se trestá též disciplinárně.
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3.

Nedostaví-li se družstvo k utkání, nebo nebylo-li utkání z viny jednoho družstva sehráno, může
soupeř požadovat náhradu prokazatelně vynaložených nákladů. V této náhradě nelze uplatnit ušlý zisk. Nárok družstva musí být předán soutěžní komisi písemně do 30 dnů od pravomocného
rozhodnutí o hracích důsledcích, jinak nárok na náhradu nákladů zaniká.

4.

Družstvu, kterému soutěžní komise uložila pořádkovou pokutu, nebo na návrh soupeře uložila
zaplacení vzniklých nákladů při nesehraném utkání – viz odst. 3. tohoto článku, je nutné, spolu
s rozhodnutím, stanovit i lhůtu k zaplacení. Podání odvolání nemá odkladný účinek. Bude-li odvolání vyhověno, zaplacená částka bude plátci vrácena.

5.

V případě, že družstvo pokutu nebo náhradu nezaplatí do stanoveného nebo náhradního termínu, soutěžní komise podá podnět k řešení disciplinární komisi (dále jen "DK").

6.

Za družstvo, které vystoupilo nebo bylo vyloučeno ze soutěže, uloží soutěžní komise pokutu se
lhůtou k zaplacení oddílu. V případě nezaplacení pokuty ve stanoveném nebo náhradním termínu
předá záležitost příslušné DK.
Článek 17
Hřiště a jeho vybavení

1.

Hřiště musí odpovídat Pravidlům volejbalu, a to v rozsahu, který určí řídící orgán v rozpisu soutěže.

2.

Adresy hřišť uvede řídící orgán v rozpisu soutěže. Změna hřiště je možná jen se souhlasem soutěžní komise nebo na základě rozhodnutí rozhodčího. Zjistí-li rozhodčí, že hřiště je ke hře nezpůsobilé, jsou družstva povinna sehrát utkání v náhradních prostorách, pokud je má pořadatel k
dispozici.

3.

Nebude-li utkání sehráno v důsledku neregulérnosti hřiště, které zaviní pořadatel, bude družstvo
potrestáno hracími důsledky. Nebude-li družstvo pořadatelem utkání, rozhodne o důsledcích soutěžní komise.

4.

Oddíl, jehož hřiště nebude odpovídat ustanovení odst. 1. tohoto článku, bude potrestán pořádkovou pokutou a v závažných případech i dočasným uzavřením hřiště pro příslušnou soutěž. Podkladem k tomu je záznam rozhodčího v zápisu, či delegáta ČVS v zápisu nebo v jeho zprávě.

5.

O regulérnosti hřiště při utkání rozhoduje jedině delegovaný nebo náhradní rozhodčí.
Článek 18
Termíny a začátky utkání

1.

Pořad utkání, jejich termíny a začátky určuje soutěžní komise v rozpisu.

2.

Pokud soutěžní komise nerozhodne jinak, musí se mistrovské i nemistrovské utkání odehrát ve
stanoveném termínu. Změnu termínu utkání nařídí soutěžní komise na žádost družstva v případě:
a) startu hráče v reprezentačním družstvu,
b) nařízené karantény hygienikem,
c) výjimečně i na základě dohody družstev. Tato změna termínu však podléhá poplatku podle
přílohy č. 1, písm. B) SŘV.

3.

Nedojde-li k sehrání utkání z důvodů vyšší moci, jsou družstva povinna dohodnout se na náhradním termínu tak, aby se utkání sehrálo nejpozději do 10 dnů. Dohodu družstev zapíše rozhodčí
do zápisu a kapitáni obou družstev a rozhodčí ji podepíší. Rozhodčí přitom uvede, zda v dohodnutém termínu bude utkání řídit. Pokud se družstva nedohodnou, rozhodne soutěžní komise.

4.

Posouzení důvodů vyšší moci přísluší soutěžní komisi.

5.

Řídící orgán určí v rozpisu soutěže nebo soutěžní komise přímo v rozhodnutí podle odst. 2. a 3.
tohoto článku, kdo ponese případné vyšší náklady, které vzniknou změnou termínu, či začátku
utkání.
Článek 19
Nástup k utkání, čekací doba a ukončení utkání

1.

Před začátkem hry družstva nastoupí a vzájemně se pozdraví.

2.

Družstva jsou povinna nastoupit k utkání ve stanoveném začátku hry. Za řádný nástup se považuje nastoupení nejméně 6 hráčů oprávněných a připravených ke hře.
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3.

V jiném případě nastoupí pouze to družstvo, které je připraveno ke hře, a rozhodčí stanoví čekací
dobu ve výši 15 minut. Rozhodčí je odpovědný za to, že nepřipustí bezdůvodné čerpání čekací
doby např. z důvodu rozehrávání hráčů, čekání na více hráčů apod. Čerpání čekací doby poznamená rozhodčí do zápisu, včetně důvodů, které družstvo vedly k opožděnému nástupu.

4.

Čekací dobu lze také čerpat z důvodů nepřipraveného hřiště nebo nepřipraveného zápisu. Tuto
skutečnost rozhodčí zapíše do zápisu a soutěžní komise uloží odpovědnému družstvu pořádkovou pokutu. Rozhodčí je oprávněn poskytnout delší čas k přípravě hřiště ke hře. Tuto skutečnost
rovněž uvede do zápisu. Při nesehrání utkání z tohoto důvodu se postupuje podle ustanovení
článku 17, odst. 3. SŘV.

5.

Čekací doba se čerpá rovněž v případě, že se k utkání nedostaví delegovaný rozhodčí, a pak se
postupuje podle ustanovení článku 22 SŘV.

6.

Hraje-li se na jednom hřišti více utkání a předcházející utkání skončí později než 30 minut před
stanoveným začátkem následujícího utkání, zahájí se následující utkání 30 minut po skončení
předcházejícího utkání.

7.

V případě, že se hostující družstvo nedostaví včas k utkání, je rozhodčí povinen zjistit všemi dosažitelnými prostředky důvod. Ve zjišťování tohoto důvodu je domácí družstvo povinno poskytnout účinnou pomoc. Rozhodčí stanoví další dobu, jejíž délka trvání není omezena odst. 3. tohoto
článku. Pokyn rozhodčího je závazný a jeho nerespektování je trestáno hracími důsledky.

8.

Budou-li podány námitky z důvodu opožděného začátku utkání, posoudí soutěžní komise všechny důvody, které k tomu vedly. Zjistí-li, že to bylo zaviněno jednáním jednoho z družstev, potrestá
jej hracími důsledky. Pokud se družstva dohodla sehrát utkání po čekací době, provede o tom
rozhodčí záznam do zápisu, který podepíší oba kapitáni a rozhodčí. V tomto případě není možné
podat námitky proti výsledku utkání proto, že bylo zahájeno po čekací době.

9.

Po skončení hry nastoupí družstva na koncové čáry vlastního pole a vzájemně se pozdraví.
Utkání končí podpisem prvního rozhodčího v zápisu (viz článek 2, odst. 11. SŘV).
Článek 20
Přerušení a předčasné ukončení utkání

1.

Není-li možné v utkání pokračovat z technických nebo povětrnostních důvodů, přeruší rozhodčí
utkání, poznamená to do zápisu a uvede důvody, které ho k tomu vedly.

2.

Při přerušení z technických důvodů je pořadatel povinen učinit všechna opatření k tomu, aby se
v utkání mohlo pokračovat.

3.

Při dohrávání přerušeného mistrovského i nemistrovského utkání platí ustanovení Pravidel volejbalu. Při ostatních utkáních může pořadatel nebo soutěžní komise upravit dohrávání přerušeného
utkání jinak.

4.

Rozhodčí předčasně ukončí utkání v těchto případech:
a) ztratí-li hra sportovní charakter,
b) dojde-li na hřišti k výtržnostem, které nelze zvládnout,
c) neuposlechne-li některé družstvo nebo pořadatel příkazu rozhodčího,
d) je-li fyzicky napaden kdokoliv ze sboru rozhodčích,
e) v případech stanovených Pravidly volejbalu.

5.

Rozhodčí řídí utkání tak, aby zabránil vzniku okolností, jež by mohly vést k předčasnému ukončení utkání. Přitom využívá všech možností, které mu dávají Pravidla volejbalu a SŘV. Utkání
předčasně ukončí jen v krajním případě, není-li jiné řešení.

6.

Ukončí-li rozhodčí předčasně utkání, uvede do zápisu, jak utkání probíhalo, a proč bylo předčasně ukončeno. O výsledku utkání rozhodne soutěžní komise, která vyhlásí hrací důsledky, zjistí-li,
že předčasné ukončení způsobilo jednání jednoho či obou družstev.
Článek 21
Zápis

1.

O utkání se pořizuje zápis:
a) papírový ve trojím vyhotovení, a to formou, kterou určí soutěžní komise. Originál zápisu
zašle pořadatel soutěžní komisi, první kopii obdrží hostující družstvo, druhou kopii domácí
družstvo,
nebo
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b)

elektronický. V tomto případě stanoví soutěžní komise odlišnosti od SŘV z toho vyplývající
týkající se zejména zápisu a jeho vedení (odst. 2. až 5. tohoto článku) a předkládání průkazů
(článek 6, odst. 2. až 5. SŘV) a soupisek (článek 7, odst. 11. SŘV) rozhodčím ke kontrole.

2.

Trenéři a kapitáni družstev podepisují zápis před zahájením utkání a svým podpisem potvrzují
správnost údajů v zápisu. Kapitáni podepisují zápis po skončení hry. Nakonec, po provedení
všech záznamů, rozhodčí zápis zkontroluje, podepíše a odevzdá pořadateli.

3.

Zápis vede zapisovatel. Rozhodčí je povinen zapsat do zápisu vše, co je mu Pravidly volejbalu,
SŘV a rozpisem soutěže uloženo a co považuje za nutné a prospěšné. Dále zapíše vše, oč ho
trenéři nebo kapitáni požádají v souvislosti s utkáním a v souladu se sportovně – technickými
předpisy. Jedná-li se o okolnosti, které jsou prokazatelně v rozporu s Pravidly volejbalu, a kapitán
si vyhradil v průběhu utkání vlastnoruční záznam do zápisu, musí mu to rozhodčí po skončení hry
umožnit. Rozhodčí odmítne zapsat do zápisu věci, které nesouvisejí s utkáním, případně nejsou
řešeny ve sportovně – technických předpisech, jako například kritika rozhodčího apod.

4.

Podpis se provádí tak, že trenér a kapitán napíše své jméno a příjmení do příslušné rubriky hůlkovým písmem a podepíše se.

5.

Rozhodčí utkání zodpovídá, že veškeré údaje uvedené v originálu zápisu jsou i na kopiích.
Článek 22
Řízení utkání

1.

Utkání řídí sbor rozhodčích. Jeho složení stanoví řídící orgán v rozpisu soutěže.

2.

Rozhodčí na mistrovská i nemistrovská utkání deleguje příslušná komise rozhodčích (dále jen
"KR"), na jednorázové mistrovské soutěže deleguje též hlavního rozhodčího. Příslušná KR provádí předelegace za omluvené rozhodčí. Na ostatní soutěže příslušná KR deleguje rozhodčí na
návrh pořadatele nebo na základě jejich vzájemné dohody.

3.

Nedostaví-li se delegovaný rozhodčí k utkání, postupuje se takto:
a) nedostaví-li se první rozhodčí, zastupuje ho druhý rozhodčí,
b) nedostaví-li se druhý rozhodčí, nebo druhý rozhodčí převzal funkci prvního rozhodčího, vybere druhého rozhodčího z řad přítomných rozhodčích potřebné kvalifikace, není-li přítomen,
řídí utkání sám,
c) u utkání, které řídí jeden rozhodčí, nebo nedostaví-li se k utkání žádný ze dvou delegovaných rozhodčích, řídí utkání rozhodčí s potřebnou kvalifikací, na kterém se kapitáni dohodnou, nebo jestliže nebylo dosaženo dohody, rozhodne losování kapitána hostujícího celku,
d) není-li přítomen žádný rozhodčí s potřebnou kvalifikací, řídí utkání rozhodčí s nižší kvalifikací, na kterém se kapitáni dohodnou, nebo bude určen losem,
e) není-li přítomen žádný rozhodčí, řídí utkání trenér jednoho družstva nebo jiný funkcionář
starší 18 let, na kterém se kapitáni dohodnou, nebo bude určen losem.
Potřebná kvalifikace rozhodčího je dána směrnicí "Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a
školitelů v ČVS", prováděcím předpisem "Školení rozhodčích a školitelů v ČVS" a příslušným
rozpisem soutěže.

4.

Řídící orgán může stanovit způsob jiný, vždy však platí, že o postupu se pořídí záznam do zápisu, který podepíší oba kapitáni s tím, že se utkání hraje jako mistrovské a v nemistrovských utkáních jako nemistrovské. Odmítnutí sehrání utkání se trestá hracími důsledky podle článku 27,
odst. 1., písm. b) SŘV.

5.

Dostaví-li se delegovaný rozhodčí opožděně, pak v případě, že utkání rozhoduje trenér nebo
funkcionář ustanovený podle odst. 3., písm. e) tohoto článku, bude provedena výměna. Výměna
se provede při nejbližším přerušení hry.

6.

Sboru rozhodčích přísluší za řízení volejbalových utkání odměna. Výši odměny za řízení mistrovských i nemistrovských utkání v soutěžích ČVS všech stupňů stanoví příslušný řídící orgán ČVS
v rozpisu soutěže pro příslušné soutěžní období.

7.

Řídí-li utkání náhradní rozhodčí, přísluší mu odměna za řízení utkání a cestovní náhrady jako
delegovanému rozhodčímu.

8.

V případě, že se utkání nehrálo, náleží rozhodčímu odměna za řízení utkání a cestovní náhrady.

9.

Při turnajovém systému náleží rozhodčímu odměna pouze za odřízená utkání a cestovní náhrady.
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Článek 23
Práva a povinnosti delegáta ČVS
1.

Delegát ČVS (dále jen "delegát") zastupuje příslušný řídící orgán při utkáních organizovaných a
řízených ČVS.

2.

Delegáty pro utkání příslušné soutěže jmenuje řídící orgán soutěže.

3.

Práva a povinnosti delegáta utkání jsou stanoveny "Statutem delegáta ČVS", který schvaluje
výbor.

4.

Na utkání řízené ČVS vysílá delegáty příslušný orgán ČVS.

5.

Delegát dohlíží na regulérnost utkání v souladu se sportovně – technickými předpisy a směrnicemi ČVS, zejména Pravidly volejbalu a SŘV.

6.

Vyžaduje-li to povaha řízení, je delegát přizván k rozhodování o námitkách, odvolání a k disciplinárnímu řízení jako svědek.

7.

V rámci své činnosti hodnotí delegát výkon rozhodčích podle "Kritérií" vydaných příslušným orgánem ČVS.
Článek 24
Práva a povinnosti rozhodčích

1.

Práva a povinnosti rozhodčích jsou stanoveny Pravidly volejbalu, sportovně – technickými předpisy a směrnicemi ČVS a mohou být doplněny rozpisem soutěže.

2.

Rozhodčí je povinen zejména:
a) dostavit se na hřiště nejméně 45 minut před stanoveným začátkem utkání, zkontrolovat
hřiště, jeho vybavení a příslušenství,
b) spolu s kapitány nebo trenéry zkontrolovat průkazy všech účastníků utkání a soupisky a na
žádost trenéra nebo kapitána provést identifikaci členů soupeře i v průběhu utkání,
c) ponechat si průkazy a soupisky družstev u sebe a odevzdat je kapitánům nebo trenérům po
skončení utkání,
d) byl-li o to požádán, uvést do zápisu, že družstvo předložilo potvrzení o zaplacení pořádkové
pokuty nebo náhrady,
e) poznamenat do zápisu vše, co je mu uloženo sportovně – technickými předpisy a směrnicemi ČVS, soutěžní komisí a vše, oč byl kapitány nebo trenéry požádán podle článku 21, odst.
3. SŘV,
f)
při diskvalifikaci hráče nebo funkcionáře odeslat soutěžní komisi v souladu s přílohou č. 2
DŘV, odst. 7. v nejbližší pracovní den po utkání zprávu s přesným popsáním přestupku,
g) nepřipustit ke hře družstvo mládeže, které není vedeno trenérem nebo funkcionářem starším
18 let s výjimkou článku 14, odst. 1., písm. d) SŘV.

3.

Rozhodčí nepřipustí ke hře hráče, či funkcionáře, pokud nebude mít splněny náležitosti jednotlivce v souladu s článkem 6 a 7 SŘV a příslušným rozpisem soutěže.

4.

V rubrice zápisu „Družstva“ je rozhodčímu zakázáno provádět jakékoliv změny. Zjistí-li před začátkem utkání nedostatky, požádá trenéra nebo kapitána o provedení opravy.
Článek 25
Práva a povinnosti trenérů, kapitánů a hráčů

1.

Práva a povinnosti trenérů, kapitánů a hráčů jsou vymezeny sportovně – technickými předpisy a
směrnicemi ČVS.

2.

Trenéři, či funkcionáři mají zejména tato práva a povinnosti:
a) předložit rozhodčím včas před utkáním ke kontrole průkazy, soupisky podle článku 6 a 7
SŘV,
b) oznámit zapisovateli sestavy družstev,
c) u družstev mládeže, kde není hráč starší 18 let, vystupovat rovněž ve funkci kapitána,
d) provádět před utkáním spolu s rozhodčím kontrolu průkazů,
e) upozorňovat soutěžní komise na nedostatky v soutěži a při utkání,
f)
ohlásit se u rozhodčího, pokud nastupuje k utkání opožděně, a předložit jemu a kapitánovi
soupeře průkaz ke kontrole s tím, že na lavičce družstva v utkání může být pouze tehdy, je-li
uveden v zápisu.
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V případě neúčasti trenéra v utkání veškerá jeho práva a povinnosti /s výjimkou písm. c) tohoto
odstavce/ přecházejí na kapitána družstva.
3.

Kapitáni mají mimo práva a povinnosti uvedená v odst. 1. tohoto článku i následující povinnosti:
a) provádět spolu s rozhodčím kontrolu průkazů před utkáním, případně i v průběhu utkání,
pokud nastoupí účastník utkání, který nebyl přítomen na počátku utkání,
b) podepsat dohodu o řízení utkání náhradním rozhodčím a sehrání utkání po čekací době,
c) požádat rozhodčího o provedení identifikace účastníků utkání soupeře i v průběhu utkání,
d) oznámit zapisovateli sestavy družstev, pokud tak neučiní trenér,
e) požádat rozhodčího, aby mohl zapsat do zápisu protest proti výkladu a použití Pravidel volejbalu rozhodčím, pokud o to v průběhu utkání požádal v souladu s článkem 21, odst. 3.
SŘV,
f)
po skončení hry setrvat v blízkosti rozhodčích až do konce utkání (do podpisu zápisu prvním
rozhodčím) nebo do okamžiku, kdy rozhodčí opustí hrací plochu, pokud zápis nelze zkontrolovat, doplnit a uzavřít na hrací ploše (prostředí a okamžitá situace to nedovolí),
g) upozorňovat soutěžní komise na nedostatky v soutěži a při utkání.

4.

Kapitáni a hráči mají mimo práva a povinnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku i následující povinnosti:
a) mít v pořádku náležitosti podle článku 6 SŘV,
b) ohlásit se u rozhodčího, pokud nastupuje k utkání opožděně, a předložit jemu a kapitánovi
soupeře průkaz ke kontrole s tím, že na hřiště může nastoupit pouze tehdy, je-li uveden v
zápisu.
Článek 26
Řízení jednorázových soutěží

1.

Řídící orgán může pro řízení jednorázových mistrovských i nemistrovských soutěží jmenovat
soutěžní komisi. Ta je jmenována zejména tehdy, pokud je potřeba na místě činit neodkladná
rozhodnutí, např. při postupech družstev v rámci jednorázové soutěže.

2.

Soutěžní komise zabezpečuje a dohlíží na řádný sportovně – technický průběh soutěže.

3.

Soutěžní komise je zpravidla tříčlenná a skládá se z technického delegáta, hlavního rozhodčího a
zástupce pořadatele. Výjimečně může jednorázovou soutěž řídit pouze technický delegát, který
v přiměřeném rozsahu přebírá povinnosti uvedené v odst. 5. a 6.

4.

Technický delegát – předseda komise:
a) svolává a řídí veškerá jednání komise,
b) vede záznam o projednávaných námitkách,
c) sleduje sportovně – technický průběh soutěže,
d) při nepřítomnosti zástupce řídícího orgánu vystupuje jako jeho oficiální delegát při zahájení a
zakončení soutěže,
e) sestavuje sportovně – technické hodnocení soutěže pro soutěžní komisi,
f)
sestavuje tabulku soutěže a odpovídá za její správnost.

5.

Hlavní rozhodčí:
a) kontroluje regulérnost hřišť před i v průběhu soutěže,
b) kontroluje průkazy a soupisky všech účastníků soutěže, ponechává si je u sebe a odevzdává
je trenérovi po skončení soutěže,
c) při diskvalifikaci hráče nebo funkcionáře odešle soutěžní komisi v souladu s přílohou č. 2
DŘV, odst. 7. v nejbližší pracovní den po utkání zprávu s přesným popsáním přestupku,
d) deleguje rozhodčí na jednotlivá utkání a také delegaci včas vyhlašuje,
e) sestavuje podrobnou zprávu pro KR řídícího orgánu.

6.

Zástupce pořadatele je jmenován na základě doporučení oddílu, musí znát sportovně – technické
předpisy, směrnice ČVS a:
a) zajišťuje prostřednictvím pořadatelů řádnou přípravu sportovišť a plné sportovně – technické
zabezpečení soutěže v souladu s jejím rozpisem, SŘV a Pravidly volejbalu,
b) podle závěru a jednání komise a podle pokynů technického delegáta a hlavního rozhodčího
zajišťuje realizaci všech požadavků směřujících k zabezpečení regulérnosti soutěže,
c) organizuje a odpovídá za slavnostní nástupy k zahájení a ukončení soutěže a připravuje i
předání odměn a titulů.

7.

Komise rozhoduje při jednání hlasováním.
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8.

Ostatní soutěže řídí soutěžní komise, jmenovaná pořadatelem a uvedená v rozpisu soutěže.
Předseda komise je hlavní rozhodčí, který je delegován řídícím orgánem zpravidla na návrh pořadatele, nebo je pořadatelem přímo jmenován. Práva členů komise jsou obdobná, jak je uvedeno v předcházejících odstavcích tohoto článku.
Článek 27
Provinění a postihy, opakování utkání

1.

Porušení sportovně – technických předpisů se postihuje:
a) pořádkovými pokutami, které jsou uvedeny v příloze č. 3 SŘV nebo rozpisem soutěže,
b) hracími důsledky – odečtením jednoho bodu a pasivním skórem 0:3 (0:75), případně 0:2
(0:50),
c) předáním DK.

2.

Postihy uvedené v předchozím odstavci je možno podle povahy provinění sdružovat.

3.

Hracími důsledky podle odst. 1., písm. b) tohoto článku se postihují tato porušení:
a) start na soupisku neodpovídající článku 7 SŘV,
b) neplnění povinností uvedených v článku 14, 15 a 17 SŘV, v důsledku čehož nebylo sehráno
utkání,
c) zaviněné nedostavení se k utkání,
d) odmítnutí sehrání utkání s náhradním rozhodčím,
e) odchod z hřiště bez souhlasu rozhodčího.

4.

Hracími důsledky podle odst. 1., písm. b) tohoto článku se postihuje také neoprávněný start hráče
v utkání, za což se považuje:
a) start na neplatný průkaz,
b) start na cizí průkaz,
c) start za družstvo nižší věkové kategorie,
d) start za družstvo bez uvedení na soupisce,
e) start za družstvo oddílu, kde hráč není platně registrován,
f)
start v zastavené závodní činnosti nepodmíněně,
g) start bez průkazu s výjimkou startu podle článku 6, odst. 4. SŘV,
h) start bez uhrazeného členského příspěvku,
i)
start bez uvedení v zápise,
j)
start, který není povolen rozpisem soutěže,
k) start ve druhém a dalším utkání jednoho kola za různá družstva ve stejné soutěži.

5.

Hracími důsledky podle odst. 1., písm. b) tohoto článku se dále postihuje neoprávněný start funkcionáře v utkání, za což se považuje:
a) start na neplatný průkaz,
b) start na cizí průkaz,
c) start za družstvo bez uvedení na soupisce,
d) start v utkání (již uvedení do zápisu) v době disciplinárního trestu zákazu výkonu funkce,
e) start bez uhrazeného členského příspěvku,
f)
start bez uvedení v zápise.

6.

Dojde-li k porušení sportovně – technických předpisů, byť i částečně z viny družstva a podle
předchozích odstavců tohoto článku, je postihem hrací důsledek, který se uplatní vůči družstvu.
Hráči, či funkcionáři jsou trestáni podle DŘV. Dojde-li k porušení sportovně – technických předpisů bez viny družstva, utkání se opakuje. Podmínky, za kterých se opakuje, stanoví soutěžní komise.

7.

Hrací důsledky uplatní soutěžní komise na základě podaných námitek, případně na základě
vlastního zjištění. Hrací důsledky lze uplatnit v průběhu soutěžního období, nejpozději však do 7
dnů po vyhlášení konečné tabulky soutěže.

8.

Jsou-li družstvu v dlouhodobé mistrovské soutěži kontumována 3 utkání, považuje se taková
situace za disciplinární provinění družstva postižitelné DK podle DŘV. Je-li družstvu kontumováno 1 utkání v jednorázové mistrovské soutěži, družstvo se z takové soutěže vylučuje. Postup u
nemistrovských soutěží určí řídící orgán v rozpisu soutěže.

9.

O všech proviněních a postizích, s výjimkou disciplinárních rozhodnutí, rozhodne soutěžní komise do 30 dnů od obdržení podnětu a rozhodnutí sdělí účastníkům řízení.
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Článek 28
Hodnocení výsledků soutěží
1.

Mistrovské soutěže se hrají na tři vítězné sety. Hrají-li se turnajově, může řídící orgán v rozpisu
soutěže stanovit, že se bude hrát na dva vítězné sety. U nemistrovských soutěží určí počet vítězných setů orgán, který soutěž řídí.
Vítězství 3:0 (2:0) a 3:1 se hodnotí třemi body, porážka žádným bodem, vítězství 3:2 (2:1) se
hodnotí dvěma body, porážka jedním bodem, kontumace odečtením jednoho bodu. Zaviní-li kontumaci obě družstva, odečte se každému družstvu jeden bod.

2.

Vítězem v soutěži se stává družstvo, které v utkáních schválených soutěžní komisí získalo největší počet bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje o umístění na kterémkoliv místě vyšší počet vyhraných utkání. Pokud mají i potom dvě nebo i více družstev stejné umístění, rozhoduje vyšší podíl
setů. Pokud mají i potom dvě nebo i více družstev stejné umístění, rozhoduje vyšší podíl míčů.
Pokud mají i potom dvě nebo i více družstev stejné umístění, rozhoduje:
a) výsledek vzájemných utkání,
b) není-li ani potom rozhodnuto, určí se pořadí losem.
Určení pořadí podle písm. a) a b) se provádí pouze tehdy, je-li nutné určit přesné pořadí družstev,
na příklad pro postup nebo sestup.

3.

Družstvo, které je potrestáno nepodmíněným zastavením činnosti, prohrává během trestu svá
mistrovská i nemistrovská utkání kontumačně.

4.

Je-li družstvo vyloučeno z dlouhodobé mistrovské soutěže v první polovině takové soutěže, pak
se dosažené výsledky družstva nezapočítávají. V tabulce se uvede, že družstvo bylo vyloučeno.
Dojde-li k vyloučení družstva v druhé polovině soutěže, započítávají se všechny dosažené výsledky družstva z prvé poloviny a zbývající utkání se kontumují ve prospěch soupeře. Obdobně
se postupuje, bylo-li družstvo vyloučeno z jiných důvodů, nebo jestliže ze soutěže vystoupilo. Při
systému soutěže, kde nelze jednoznačně stanovit polovinu soutěže, rozhodne v této věci soutěžní komise. Při vyloučení družstva z jednorázové mistrovské soutěže se výsledky utkání tohoto
družstva do soutěže nezapočítávají. Postup u nemistrovských soutěží určí řídící orgán v rozpisu
soutěže.

5.

Vyloučené nebo odhlášené družstvo se vždy považuje za sestupující družstvo z příslušné soutěže.
Článek 29
Námitky

1.

Námitky proti průběhu a výsledku utkání lze podat tehdy, došlo-li k porušení sportovně – technických předpisů. Námitce proti porušení pravidel volejbalu musí předcházet oficiální protest zaznamenaný do zápisu o utkání v souladu s článkem 25, odst. 3., písm. e) SŘV.

2.

U dlouhodobých soutěží podává námitky oddíl a zašle je soutěžní komisi doporučeně nejpozději
do 2 pracovních dnů následujících po skončení utkání. Kopii námitek zašle rovněž soupeři, případně rozhodčím a byl-li přítomen, i delegátovi, pokud se jich námitky týkají. K námitkám je třeba
připojit kopii dokladu o zaplacení poplatku a kopii dokladu (podací lístek) o jejich zaslání soupeři,
případně rozhodčím.

3.

O námitkách rozhodne soutěžní komise do 30 dnů od data podání námitky na základě předložených dokladů nebo ústního jednání. Své rozhodnutí zašle všem účastníkům řízení. Rozhodnutí
obsahuje výrok, odůvodnění a poučení o odvolání.

4.

U jednorázových soutěží podává písemné námitky předsedovi soutěžní komise trenér nebo kapitán do 15 minut po skončení utkání. O námitkách rozhoduje soutěžní komise uvedená v rozpisu
soutěže nejpozději do 60 minut po jejich podání. O svém rozhodnutí, které obsahuje výrok, odůvodnění a poučení o odvolání sepíše protokol, který podepíší všichni členové komise. Kopie protokolu se předá trenérům nebo kapitánům obou družstev, kteří převzetí protokolu potvrdí svým
podpisem.

5.

Soutěžní komise může o námitkách rozhodnout takto:
a) námitky zamítne bez projednání pro nesplnění některé z výše uvedených náležitostí nebo
nemají-li formální náležitosti podle článku 32, odst. 3. SŘV nebo nejsou podány účastníkem
utkání,
b) námitky zamítne, zjistí-li, že k porušení sportovně – technických předpisů nedošlo,
c) námitkám vyhoví zcela nebo z části.
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6.

Podle zjištěných skutečností soutěžní komise:
a) vyhlásí hrací důsledek v neprospěch jednoho nebo obou družstev,
b) nařídí nové utkání – v případě, že nedošlo k porušení sportovně – technických předpisů
vinou družstev,
c) uloží pořádkovou pokutu,
d) předá věc DK.

7.

Vyhoví-li soutěžní komise námitkám zcela nebo částečně, poplatek vrátí. V ostatních případech
propadá poplatek ve prospěch soutěžní komise.

8.

Výše poplatků je uvedena v příloze č. 1, písm. C) SŘV.
Článek 30
Odvolání proti rozhodnutí soutěžní komise

1.

Řízení při řešení sportovně – technických záležitostí je dvoustupňové. V prvním stupni rozhoduje
soutěžní komise.

2.

Proti rozhodnutí prvního stupně mohou účastníci řízení podat doporučeně odvolání k orgánu
druhého stupně, který ve smyslu stanov ČVS soutěžní komisi zřídil (dále jen „odvolací orgán“), a
to do 20 dnů od odeslání rozhodnutí.

3.

K odvolání musí být přiloženy:
a) kopie dokladů (podací lístky) o zaslání kopií odvolání všem dalším účastníkům řízení,
b) kopie dokladu o uhrazení poplatku za odvolání podle přílohy č. 1, písm. D) SŘV.

4.

Odvolání nemá odkladný účinek a až do rozhodnutí odvolacího orgánu platí rozhodnutí prvního
stupně, tj. soutěžní komise.
Článek 31
Rozhodnutí odvolacího orgánu

1.

Odvolací orgán rozhodne o odvolání nejdéle do 30 dnů od data podání odvolání, a to tak, že
odvolání:
a) vyhoví zcela nebo částečně a nahradí jej vlastním rozhodnutím,
b) zamítne a rozhodnutí prvního stupně potvrdí,
c) zamítne bez projednání, je-li odvolání podáno opožděně, nemá-li formální náležitosti podle
článku 30 SŘV a článku 32, odst. 3. SŘV nebo není-li podáno účastníkem řízení.

2.

Rozhodnutí o odvolání zašle odvolací orgán účastníkům řízení, a to nejdéle do 10 dnů od rozhodnutí.

3.

Vyhoví-li odvolací orgán odvolání zcela nebo částečně, poplatek za odvolání vrátí. V ostatních
případech propadá poplatek ve prospěch odvolacího orgánu.
Článek 32
Společné ustanovení o námitkách a odvolání

1.

K ústnímu jednání může soutěžní komise nebo odvolací orgán přizvat svědky. O úhradě nákladů
rozhodne příslušný orgán s ohledem na okolnosti projednávané záležitosti a podíl jednotlivých
účastníků na jejím vzniku.

2.

Námitky nebo odvolání lze vzít zpět nejpozději před zahájením jejich projednávání. V tomto případě se poplatek vrací. Tomu, kdo námitky nebo odvolání podal, může být uloženo, aby uhradil
náklady, které podáním vznikly.

3.

Námitky a odvolání musí být vlastnoručně podepsány oprávněnou osobou oddílu s uvedením
jména, příjmení a funkce v oddílu a opatřeno razítkem oddílu. Toto ustanovení neplatí pro podání
námitek podle článku 29, odst. 4. SŘV.
Článek 33
Závěrečná ustanovení

1.

K výkladu tohoto SŘV je oprávněna výhradně legislativní komise ČVS.

2.

Ve smyslu názvu „Průkaz člena ČVS“ uvedeného v tomto SŘV platí nadále dosavadní registrační
průkaz hráče, průkaz trenéra, rozhodčího, či funkcionáře až do skončení platnosti příslušného
průkazu.
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3.

Od 1.11.2020 je za členský příspěvek ČVS ve smyslu této směrnice považován i licenční příspěvek ČVS vybraný před 1.11.2020.

4.

Tato změna č. 06/2020 směrnice č. 04/2011 "Soutěžní řád volejbalu" včetně příloh byla schválena výborem ČVS dne 27. června 2020 a nabývá účinnosti dne 1. července 2020. To neplatí, pokud jde o ustanovení uvedená:
- v článku 2, odst. 4.,
- v článku 6, odst. 1.,
- v článku 27, odst. 4., písm. h),
- v článku 27, odst. 5., písm. e),
jejichž znění nabývá účinnosti dne 1.11.2020 a do tohoto dne platí stejně číselně a písmeně
označená ustanovení dosavadní změny 05/2019 této směrnice,
- v článku 2, odst. 2. a 7.,
- v článku 4, odst. 2., písm. d),
- v článku 23, odst. 3.,
jejichž znění nabývá účinnosti okamžikem volby nového výboru ČVS valnou hromadou ČVS ve
smyslu čl. 21 odst. 3. stanov Českého volejbalového svazu, které nabývají účinnosti dnem
1.11.2020, nejpozději však dne 1.6.2021 a do tohoto okamžiku platí stejně číselně a písmeně
označená ustanovení dosavadní změny 05/2019 této směrnice.

Přílohy:

č. 1
č. 2
č. 3
č. 4

Poplatky soutěžního řádu volejbalu
Pořádkové pokuty
Mezinárodní turnaje, utkání a jejich schvalování ČVS
Kontrola a postih dopingu ve sportu

Mgr. Marek Pakosta, v.r.
předseda ČVS

Směrnice č. 04/2011 „Soutěžní řád volejbalu“

Ing. Milan Labašta, v.r.
generální sekretář ČVS
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ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Břevnov
Příloha č. 1
ke směrnici 04/2011 – změna 06/2020
Soutěžní řád volejbalu
schválena dne: 27. června 2020
účinná od: 1. července 2020

POPLATKY SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU VOLEJBALU
A)

Poplatek za převod soutěže na jiný právní subjekt:
celostátní soutěže .............. dospělí ..... extraliga ............. muži ........................... 100.000,- Kč
ženy ...........................
50.000,- Kč
1. liga .......................................................
10.000,- Kč
2. liga .......................................................
5.000,- Kč
mládež ..... extraliga .............. junioři ........................
5.000,- Kč
ostatní soutěže ........................................
3.000,- Kč
krajské a okresní soutěže ......................................................

B)

výši poplatků stanoví řídící orgán

Poplatek za změnu termínu utkání podle článku 18, odst. 2., písm. c) SŘV:
celostátní soutěže .............. dospělí ..... extraliga ...................................................
1. liga ........................................................
2. liga ........................................................
mládež .........................................................................
krajské a okresní soutěže ......................................................

C)

3.000,- Kč
1.500,- Kč
1.000,- Kč
500,- Kč

výši poplatků stanoví řídící orgán

Poplatek za podání námitek a odvolání:
celostátní soutěže .............. dospělí ..... extraliga ...................................................
1. a 2. liga .................................................
mládež .........................................................................

5.000,- Kč
2.000,- Kč
1.000,- Kč

krajské soutěže ................. dospělí ..........................................................................
mládež .........................................................................

1.000,- Kč
500,- Kč

okresní soutěže ................. dospělí ..........................................................................
mládež .........................................................................

500,- Kč
300,- Kč

Poplatek u dlouhodobých i krátkodobých soutěží se platí na účet stanovený příslušným řídícím
orgánem, u jednorázových soutěží se poplatek platí v hotovosti proti potvrzení o příjmu.

Mgr. Marek Pakosta, v.r.
předseda ČVS
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Ing. Milan Labašta, v.r.
generální sekretář ČVS
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ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Břevnov
Příloha č. 2
ke směrnici 04/2011 – změna 06/2020
Soutěžní řád volejbalu
schválena dne: 27. června 2020
účinná od: 1. července 2020

POŘÁDKOVÉ POKUTY
A)

Pořádkové pokuty a náhrady při nenastoupení družstva k utkání:

1.

Družstvu, které nedohraje mistrovskou i nemistrovskou soutěž, uloží soutěžní komise pořádkovou
pokutu až do výše:
celostátní soutěže .............. dospělí ..... extraliga ............. muži ........................... 500.000,- Kč
ženy ........................... 250.000,- Kč
1. liga .................. muži ...........................
50.000,- Kč
ženy ...........................
25.000,- Kč
2. liga ........................................................
10.000,- Kč
mládež ..... extraliga .............. junioři .........................
10.000,- Kč
ostatní soutěže ........................................
5.000,- Kč

2.

krajské soutěže ................. dospělí .........................................................................
mládež ..........................................................................

5.000,- Kč
3.000,- Kč

okresní soutěže ................. dospělí .........................................................................
mládež ..........................................................................

3.000,- Kč
1.500,- Kč

Družstvu, které nenastoupí k utkání určenému rozpisem mistrovské i nemistrovské soutěže, uloží
soutěžní komise soutěže:
a)

pořádkovou pokutu až do výše:

celostátní soutěže .............. dospělí ..... extraliga ............. muži ........................... 250.000,- Kč
ženy ........................... 125.000,- Kč
1. liga .................. muži ...........................
25.000,- Kč
ženy ...........................
12.500,- Kč
2. liga ........................................................
10.000,- Kč
mládež ..... extraliga .............. junioři .........................
10.000,- Kč
ostatní soutěže ........................................
5.000,- Kč
krajské soutěže ................. dospělí .........................................................................
mládež ..........................................................................

5.000,- Kč
3.000,- Kč

okresní soutěže ................. dospělí .........................................................................
mládež ..........................................................................

3.000,- Kč
1.500,- Kč

b)

B)

povinnost zaplatit na žádost soupeře náhradu a určí termín, ve kterém je nutno náhradu zaplatit. Výše náhrady se určí ve výši prokázaných výloh soupeře, nehradí se předpokládaný
zisk. Sankce podle tohoto odstavce se nepoužijí při nenastoupení družstva k utkání z vyšší
moci. O tom, zda jde o vyšší moc, rozhodne soutěžní komise.

Ostatní pořádkové pokuty:
Za přestupky proti ustanovením sportovně – technických předpisů podle článku 3 SŘV uloží soutěžní komise pořádkovou pokutu až do výše:
celostátní soutěže .............. dospělí ..... extraliga ............. muži ........................... 150.000,- Kč
ženy ...........................
75.000,- Kč
1. a 2. liga ................................................
15.000,- Kč
mládež ..........................................................................
10.000,- Kč
Směrnice č. 04/2011 „Soutěžní řád volejbalu“
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krajské soutěže ................. dospělí .........................................................................
mládež ..........................................................................

10.000,- Kč
5.000,- Kč

okresní soutěže ................. dospělí .........................................................................
mládež ..........................................................................

5.000,- Kč
3.500,- Kč

Výši pořádkové pokuty za jednotlivé přestupky stanoví soutěžní komise.

Mgr. Marek Pakosta, v.r.
předseda ČVS

Směrnice č. 04/2011 „Soutěžní řád volejbalu“

Ing. Milan Labašta, v.r.
generální sekretář ČVS
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ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Břevnov
Příloha č. 3
ke směrnici 04/2011 – změna 06/2020
Soutěžní řád volejbalu
schválena dne: 27. června 2020
účinná od: 1. července 2020

MEZINÁRODNÍ TURNAJE, UTKÁNÍ A JEJICH
SCHVALOVÁNÍ ČVS
Článek 1
Úvod
1.

Na základě předpisů FIVB (Sportovní předpisy – Kapitola II, článek 2.2), předpisů CEV (Sportovní
předpisy, kapitola II, článek 2.3) a Směrnice č. 04/2011 - Soutěžní řád volejbalu, článek 2, odst.
6. SŘV schválila na svém zasedání 20.4.2011 správní rada ČVS podrobnosti k procesu schvalování mezinárodních turnajů, či utkání (dále jen "turnaj") pro účastníky a pořadatele na území
České republiky.
Článek 2
Všeobecná ustanovení

1.

Turnaje mezi družstvy oddílů (dále jen "družstvo") různých národních federací jsou organizovány
pod kontrolou hostitelské federace a s předchozím souhlasem příslušné konfederace, respektive
FIVB v případech účasti družstev z jiných kontinentů. To znamená, že turnaje v Evropě, jichž se
zúčastní družstva členských federací CEV, organizované asociacemi, oddíly nebo třetími osobami, musí být schváleny pořadatelskou národní federací.

2.

Družstvem se rozumí skupina členů registrovaných u národní federace a účastnících se schválených soutěží.

3.

Oddíl náleží k národní federaci státu, v němž má své sídlo.

4.

Jestliže je v turnaji kromě družstev zapojena i reprezentace určitého státu, musí být toto družstvo
nazýváno během celého turnaje jako "All – stars … " daného státu.

5.

Účast na turnaji musí mít každé družstvo schváleno svou národní federací.
Článek 3
Povinnosti pořadatele

1.

Pořadatel turnaje, kterých se účastní národní, regionální nebo oddílová družstva, musí informovat
svou národní federaci o pořádání turnaje a získat její schválení před tím, než bude zvát družstva.

2.

Pořadatel turnaje musí při odeslání pozvánky také informovat národní federaci zvaného družstva
o jeho pořádání.
Článek 4
Závěrečná ustanovení

1.

Porušení výše uvedených povinností se postihuje podle Disciplinárního řádu volejbalu. Právo na
náhradu případné škody, vzniklé na straně ČVS v souvislosti s porušením výše uvedených povinností oddílem, tím není dotčeno.

2.

Tiskopis „Žádost o schválení účasti, pořadatelství mezinárodního turnaje, utkání“ je přílohou č. 1
této přílohy.

Přílohy: č. 1

Žádost o schválení účasti, pořadatelství mezinárodního turnaje, utkání

Mgr. Marek Pakosta, v.r.
předseda ČVS
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Ing. Milan Labašta, v.r.
generální sekretář ČVS
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ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Břevnov
Příloha č. 4
ke směrnici 04/2011 – změna 06/2020
Soutěžní řád volejbalu
schválena dne: 27. června 2020
účinná od: 1. července 2020

KONTROLA A POSTIH DOPINGU VE SPORTU
Při kontrole a postihu dopingu se postupuje podle „Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu
v ČR“ vydané Antidopingovým výborem České republiky v platném znění.

Mgr. Marek Pakosta, v.r.
předseda ČVS
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Ing. Milan Labašta, v.r.
generální sekretář ČVS
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