ZMĚNY V OFICIÁLNÍCH PRAVIDLECH BEACHVOLEJBALU 2022-24
a jejich dopady
Pravidlo
4.5.3.
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Text pravidla 2017-20 (prodlouženo
včetně 2021 kvůli odložení OH v Tokyu)
Kompresní pomůcky (polstrované ochrany
proti zranění) mohou být nošeny na
ochranu nebo podporu.

Kompresní pomůcky (polstrované
ochrany proti zranění) mohou být
nošeny na ochranu nebo podporu.

Ve světových a oficiálních soutěžích FIVB
kategorie dospělých, musí být
toto vybavení stejné barvy jako
odpovídající součást úboru.

Ve světových a oficiálních soutěžích FIVB
kategorie dospělých, musí být toto
vybavení stejné barvy jako odpovídající
součást úboru.

Každé družstvo musí hrát uvnitř svého
hracího pole a prostoru (s výjimkou
pravidla 10.1.2).

Mohou být také použity černé, bílé nebo
neutrální barvy za předpokladu, že oba
hráči mají stejnou barvu.
Každé družstvo musí hrát uvnitř svého
hracího pole a prostoru (s výjimkou
pravidla 10.1.2.)

Míč však může být odehrán i z prostoru
mimo volné zóny.
11.3.2

Hráč se může dotknout sloupů, provazů
nebo jiného předmětu z vnější strany
anténky, včetně samotné sítě, s
podmínkou, že tento dotyk neovlivní hru.

12.5.1

Hráč podávajícího družstva nesmí
individuální clonou soupeři zakrývat
podávajícího hráče a dráhu letu míče.

12.5.2

Hráč podávajícího družstva vytváří clonu,
pokud během výkonu podání mává
pažemi, skáče nebo se pohybuje do stran,
zakrývá podávajícího hráče a dráhu letu
míče.

14.3

Při blokování může hráč přesahovat
rukama nebo pažemi přes síť za podmínky,
že nepřekáží soupeři ve hře. Není proto
dovoleno dotknout se míče v prostoru
soupeře za sítí, dokud soupeř neprovedl
útočný úder.
Blokující se dotkne míče v prostoru
soupeře buď před, nebo současně s
útočným úderem soupeře.

14.6.1

15.2.3

Text pravidla 2022-24

Míč však může být odehrán i z prostoru
zpoza vlastní volné zóny a za stolkem
zapisovatele.
Hráč se může dotknout sloupku, provazů
nebo jiného předmětu z vnější strany
anténky, včetně samotné sítě, s
podmínkou, že tento dotyk nebrání ve
hře (kromě pravidla 9.1.3).
Hráč podávajícího družstva nesmí
individuální clonou soupeři zakrývat
úder podávajícího hráče a dráhu letu
míče.
Hráč podávajícího družstva vytváří clonu,
pokud během výkonu podání mává
pažemi, skáče nebo se pohybuje do
stran, a tím zakrývá úder podávajícího
hráče nebo dráhu letu míče až do
momentu, kdy míč přeletí svislou rovinu
sítě. Obojí by mělo být viditelné pro
přihrávajícího, aby se nejednalo o clonu
Při blokování může hráč přesahovat
rukama nebo pažemi přes síť s
podmínkou, že nepřekáží soupeři ve hře.
Není proto dovoleno dotknout se míče v
prostoru soupeře za sítí před útočným
úderem soupeře.
Blokující se dotkne míče v prostoru
soupeře před útočným úderem soupeře.
Není povoleno žádat o řádné přerušení
hry, pokud měl tým žádost zamítnutou a

Typ úpravy
Doplnění

Úprava pravidla
(umožnit spektakulární
akce)

Doplnění

Objasnění

Ovlivněno úpravou pravidla
14.6.1

Úprava pravidla
(aby se předešlo zbytečným
přerušením průběhu hry)
Nové pravidlo
(pro objasnění)

15.4.2

Ve světových soutěžích řízených FIVB v
prvním a druhém setu je automaticky
udělen jeden technický oddechový čas,
když součet bodů dosažených oběma
družstvy dosáhne 21.
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SBOR ROZHODČÍCH A ZPŮSOB
ROZHODOVÁNÍ

potrestanou zdržováním hry během
stejného přerušení (před dokončením
další dokončené rozehry).
Ve světových utkáních řízených FIVB v
prvním a druhém setu je automaticky
udělen jeden technický oddechový čas,
pokud součet bodů dosažených oběma
družstvy je 21. Délka oddechových časů
a technických oddechových časů může
být upravena, pokud FIVB takovou
žádost schválí na základě žádosti od
organizátora.
TÝM ROZHODČÍCH A ZPŮSOB
ROZHODOVÁNÍ

21.1

Sbor rozhodčích pro utkání se skládá z
následujících členů:

Sbor rozhodčích pro utkání se skládá z
následujících členů:

– první rozhodčí,
– druhý rozhodčí,
– zapisovatel,
– čtyři (dva) čároví rozhodčí.

– první rozhodčí,
– druhý rozhodčí,
– video rozhodčí (tam, kde je to vhodné)
– rezervní rozhodčí (tam, kde je to
vhodné)
– zapisovatel,
– čtyři (dva) čároví rozhodčí.

Jejich rozmístění je znázorněno na
obrázku 8.
Při oficiálních, světových soutěžích a
soutěžích FIVB je povinné používat
asistenta zapisovatele.

22.2.2

První rozhodčí kontroluje činnost
podavačů míčů.

22.3.2.3

c) chybách při hře nad sítí a chybném
doteku hráče se sítí, zejména na straně
útočícího hráče.
chybný dotek hráče se sítí, zejména na
straně blokujícího hráče, nebo anténky na
své straně hřiště.

23.3.2.2

24

24.1

24.2
24.2.1

Objasnění

Doplnění a úprava nadpisu
(k zahrnutí video rozhodčího
a rezervního rozhodčího
v týmu rozhodčích)

Jejich rozmístění je znázorněno na
obrázku 8.
Při oficiálních, světových soutěžích a
soutěžích FIVB je povinné používat
asistenta zapisovatele.
První rozhodčí kontroluje činnost
podavačů míčů a zarovnávačů písku
(hrabačů).
c) chybách při hře nad sítí a chybném
doteku hráče se sítí, zejména (ale nikoliv
výhradně) na straně útočícího hráče.
chybný dotek hráče o síť, zejména (ale
nikoliv výhradně) na straně blokujícího
hráče, nebo anténky na své straně hřiště
VIDEOROZHODČÍ
Pro oficiální soutěže FIVB je video
rozhodčí povinný, pokud je použit Video
Challenge
System (VCS).
UMÍSTĚNÍ
Video rozhodčí vykonává svoji funkci u
video stolku na místě rozhodnutém
technickým delegátem FIVB.
ZODPOVĚDNOST
Dohlíží na proces výzvy a zajišťuje jeho
průběh podle platného nařízení o výzvě.

Objasnění

Doplnění

Doplnění

Nové pravidlo
(k zahrnutí video rozhodčích
v Oficiálních pravidlech
beachvolejbalu)

má na sobě oficiální úbor rozhodčího
během vykonávání své funkce.

24.2.2
24.2.3

Po procesu výzvy poradí prvnímu
rozhodčímu povahu chyby.

24.2.4
25

Na konci utkání podepíše zápis o utkání.
REZERVNÍ ROZHODČÍ
Pro oficiální soutěže FIVB je rezervní
rozhodčí povinný v případě všech
televizních zápasů
a kdykoli je použit použit Video
Challenge System (VCS).

25.1

UMÍSTĚNÍ
Rezervní rozhodčí vykonává svoji funkci
na samostatné pozici určené rozložením
hříště.

25.2

ZODPOVĚDNOST
Rezervní rozhodčí je povinen:

25.2.1.

mít na sobě oficiální úbor rozhodčího
během vykonávání své funkce.

25.2.2

nahradit druhého rozhodčího v případě,
že je neschopen pokračovat v jeho/její
funkci nebo v případě, že druhý rozhodčí
nahradí prvního rozhodčího.

25.2.3

pomáhat druhému rozhodčímu v
udržování volné zóny.

25.2.4

přinést druhému rozhodčímu čtyři hrací
míče okamžitě po představení hráčů.

25.2.5

dát druhému rozhodčímu hrací míč poté,
co provedl kontrolu správného hráče na
podání.

25.2.6

pomáhat prvnímu rozhodčímu s
vedením práce zarovnávačů písku
(hrabačů).

25.2.7

24
24.1
24.2
24.2.1
24.2.1.1
24.2.1.2
24.2.2
24.2.2.1
24.2.2.2

pokud je použit Video Challenge System
(VCS), dohlížet na správné vyplnění
výzvy videa v elektronickém zápisu.
ZAPISOVATEL
UMÍSTĚNÍ
ZODPOVĚDNOST

26 ZAPISOVATEL
26.1 UMÍSTĚNÍ
26.2 ZODPOVĚDNOST
26.2.1
26.2.1.1
26.2.1.2
26.2.2
26.2.2.1
26.2.2.2

Ovlivněná pravidla
Nové očíslování bývalého
pravidla 24 „ZAPISOVATEL“,
nyní pravidlo 26
Nové pravidlo
(k zahrnutí rezervního
rozhodčích v Oficiálních
pravidlech beachvolejbalu)

Ovlivněná pravidla
Nové očíslování bývalého
pravidla 25 „ASISTENT
ZAPISOVATELE“, nyní
pravidlo 27

Nové očíslování
(text nezměněn)

24.2.2.3
24.2.2.4
24.2.2.5
24.2.2.6
24.2.2.7
24.2.2.8
24.2.3
24.2.3.1
24.2.3.2
24.2.3.3
25
25.1
25.2
25.2.1
25.2.1.1
25.2.2
25.2.2.1
25.2.2.2
25.2.2.3
25.2.2.4
25.2.2.5
25.2.2.6
25.2.3
25.2.3.1
26.2
26.2.1
26.2.1.1
26.2.1.2
26.2.1.3
26.2.1.4
26.2.1.5
26.2.1.6
26.2.1.7
26.2.1.8
26.2.2
28
28.1
28.2

ASISTENT ZAPISOVATELE
UMÍSTĚNÍ
ZODPOVĚDNOST

ZODPOVĚDNOST

OFICIÁLNÍ SIGNALIZACE
OFICIÁLNĚ DOMLUVENÁ ZNAMENÍ
SIGNALIZACE ČÁROVÝCH ROZHODČÍCH
DEFINICE

26.2.2.3
26.2.2.4
26.2.2.5
26.2.2.6
26.2.2.7
26.2.2.8
26.2.3
26.2.3.1
26.2.3.2
26.2.3.3
27 ASISTENT ZAPISOVATELE
27.1 UMÍSTĚNÍ
27.2 ZODPOVĚDNOST
27.2.1
27.2.1.1
27.2.2
27.2.2.1
27.2.2.2
27.2.2.3
27.2.2.4
27.2.2.5
27.2.2.6
27.2.3
27.2.3.1
28.2 ZODPOVĚDNOST
28.2.1
28.2.1.1
28.2.1.2
28.2.1.3
28.2.1.4
28.2.1.5
28.2.1.6
28.2.1.7
28.2.1.8
28.2.2
30 OFICIÁLNÍ SIGNALIZACE
30.1 OFICIÁLNĚ DOMLUVENÁ ZNAMENÍ
30.2 SIGNALIZACE ČÁROVÝCH
ROZHODČÍCH
DEFINICE
PRVNÍ ÚDER TÝMU
Jsou tři případy, kdy je akce hraní s
míčem považována za první dotek týmu:
- Příjem podání
- Příjem útočného úderu soupeře
- Hraní míče odraženého od soupeřova
bloku.
PROTOKOL
Série událostí před začátkem utkání
včetně losu mincí, rozcvičování,
představení týmů a rozhodčích
popsaného ve Specifickém soutěžním
handbooku.

Nové očíslování
(text nezměněn)

Nové očíslování
(text nezměněn)

Nové
(pro popis)

