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Instrukce pro zápis

� 14 řádků pro hráče! (CEV soutěže)
� 2 řádky pro libera
� kolonka pro neoprávněnou žádost (A nebo B)
� součty – již se nepoužívá W, ale 1 nebo 0



14 řádků

NOVÉ
2 řádky

Instrukce pro zápis



Neoprávněná žádost

Družstvo A    Družstvo B

Neoprávněná žádost

Družstvo A    Družstvo B

Instrukce pro zápis

první neoprávněná žádost



B  R  ACHN

pouze číslo 1 nebo 0

1   1  1 25 21      23 0 4   2

2   3    0 22     19      25   1    2 0

Instrukce pro zápis



Kapitán družstva / kapitán ve hře
5 Vedení družstva

5.1 Kapitán

5.1.2 v průběhu utkání: je-li kapitán družstva na 
hřišti, je kapitánem ve hře. Není-li kapitán 
družstva na hřišti, trenér nebo sám 
kapitán musí určit ….

5.1.2.3 aby si při absenci trenéra vyžádal 
oddechové časy a střídání



Asistent trenéra

5.3.2 Pokud musí trenér opustit své družstvo z 
jakéhokoliv důvodu včetně sankcí, může asistent 
trenéra, na základě žádosti kapitána ve hře a se 
souhlasem prvního rozhodčího, převzít jeho 
funkce po dobu absence



Rozehra a dokončená rozehra

6.1.3 Rozehra je posloupnost činností ve hře od 
okamžiku úderu do míče podávajícím hráčem až
do okamžiku, kdy je míč mimo hru. Dokončená
rozehra je posloupnost činností ve hře, jejíž
výsledkem je udělení bodu.



Míč, který přeletěl svislou rovinu sítě do 
soupeřovy volné zóny zcela nebo částečně
vnějším prostorem přeletu, může být …

10.1.2.2 míč hraný zpět přeletí svislou rovinu 
sítě opět zcela nebo částečné vnějším 
prostorem přeletu na téže straně hřiště
Družstvo soupeře nesmí takové akci 
bránit

……. Protože toto je BRÁNĚNÍ (PŘEKÁŽENÍ)

Bránění (překážení) okolo sítě



Přelet míče přes síť

10.1.3 Míč, který směřuje do soupeřova pole 
spodním prostorem přeletu, je ve hře až
do okamžiku, kdy zcela překročí svislou 
rovinu sítě.



11.2.2.1  dotknout se soupeřova pole nohou 
(nohama) je dovoleno za předpokladu, 
že část pronikající(ch) nohy(ou) 
zůstane buď ve styku se střední čarou 
nebo přímo nad ní;

11.2.2.2  dotknout se soupeřova pole jakoukoliv 
jinou částí těla je dovoleno za 
předpokladu, že se tím nebrání
soupeři ve hře

Střední čára + bránění (překážení)



Proč chceme, aby hra pokračovala …..

Střední čára + bránění (překážení)



1999 – ERC požádala o vyjmutí odrazu a 
dopadu hráče z „akce”

� 2005 – IRC požádala o racionalizaci 
pravidla na „… není chybou pokud to 
nepřekáží hře”

� - to znamená, že do akce není zahrnuta 
sekvence odrazu a dopadu útočícího, 
blokujícího nebo nahrávajícího hráče

Síť + bránění (překážení)



Jak je definován dotek sítě
Musíme definovat co je „překážení (bránění)“

Síť + bránění (překážení)



Síť + bránění (překážení)

11.3.1 Dotek sít ě hráčem není chybou, 
pokud to nep řekáží hře

11.3.2 Hráči se mohou dotknout sloupk ů, 
upevňovacích provaz ů nebo 
jakýchkoliv jiných p ředmětů ně
anténky včetně vlastní sít ě za 
předpokladu, že to nep řekáží hře



Síť + bránění (překážení)

11.4.4    hráč překáží soupeři ve hře 
(mimo jiných) :

- dotekem horní pásky sít ě nebo dotekem 80 
cm antény nad sítí v průběhu jeho/její akce
hraní mí čem, nebo

- když současně s hraním mí če využije sí ť
jako podporu , nebo

- vytvo řením výhody nad soupe řem, nebo
- provedením akce, která brání legálnímu 
pokusu soupe ře hrát mí č



Síť + bránění (překážení)

rovina sítě



Blok

14.1.1 blokování je činnost hráčů v blízkosti sítě, 
jejímž účelem je zabránit přeletu míče od 
soupeře tím, že sáhnou výše než je horní
okraj sítě bez ohledu na výšku dotyku 
míče. Dokončit blok ….



Žádost o řádná přerušení hry

15.2.1 Řádná přerušení hry mohou být vyžadována 
trenérem, nebo při absenci trenéra kapitánem 
ve hře, a to pouze jimi. Žádost je vznesena 
odpovídajícím znamením rukou, když je míč
mimo hru a před zapísknutím na podání.



Střídání při vyloučení a diskvalifikaci

Vyloučený nebo diskvalifikovaný hráč musí být okamžitě
vystřídán řádným střídáním. Pokud to není možné, je 
jeho družstvo prohlášeno za  “neúplné“.



Postup při střídání

Pokud družstvo zamýšlí provést více než jedno střídání, musí se 
všichni střídající hráči hlásit v zóně střídání ve stejný okamžik, aby to 
bylo považováno za stejný požadavek. V tomto případě musí být
střídání prováděna postupně, jedna dvojice hráčů po druhé.

15.10.4

Ve světových a oficiálních sout ěžích FIVB jsou k zajišt ění
plynulosti st řídání používány tabulky s čísly .

Žádost o střídání je potvrzena a ohlášena zapisovatelem použitím
bzučáku, event. zapískáním druhého rozhodčího.

15.10.3c

V jiném případě není střídání povoleno a družstvo je sankciováno za
zdržování

15.10.3b

Skutečný požadavek o střídání je vstup střídajícího hráče(-ů) do zóny
střídání, připraveného ke hře, během řádného přerušení

15.10.3a

Střídání smí trvat pouze dobu nezbytnou pro záznam střídání do 
zápisu o utkání a umožnění vstupu a odchodu hráčů.

15.10.2

Střídání musí být provedeno v zóně střídání. 15.10.1



Odpovědnosti rozhodčích

g) dokončeném bloku zadních hráčů nebo
pokusu libera o blok.

f) úplném přeletu míče spodním prostorem
pod sítí.

e) dokončeném útočném úderu hráčem nad
úrovní sítě, poté co míč přiletí od libera
zahraný vrchním odbitím prsty z jeho
přední zóny; 

d) chybách útočného úderu libera a  hráčů
zadní řady; 

c) chybách nad sítí a v její horní části;

b) chybách pří hraní míčem;

a) chybách podávajícího a  postavení
podávajícího družstva, včetně clonění;

- rozhodnout o:

- udělovat sankce za nevhodné chování a 
zdržování;

- udělovat družstvům napomenutí;

Během utkání je pouze první rozhodčí oprávněn:

g) míč přelétávající síť zcela nebo částečně
vnějším prostorem přeletu do soupeřova
pole nebo dotek anténky míčem na své
straně hřiště

f) dotek míče s povrchem hrací plochy, když
není první rozhodčí v pozici, aby dotek mohl
vidět;

e) dotek míče s cizím předmětem;

d) dokončený blok zadních hráčů nebo pokusu
libera o blok; nebo chybu útočného úderu
hráčů zadní řady nebo libera

c) chybný dotek hráče se sítí v její spodní části
nebo anténkou na své straně;

b) chyby v postavení přijímajícího družstva;

a) proniknutí do soupeřova pole a prostoru pod
sítí;

Během utkání, druhý rozhodčí rozhoduje, píská a 
signalizuje:

První rozhodčí Druhý rozhodčí


