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Okresní volejbalový svaz 
Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 
 
 
 
 
 
 

Výklad k záznamu nevhodného chování členů družstva a zdržování hry   
vedoucích k sankcím a záznamu do poznámek „Zápisu o utkání ve volejbalu“ 

zapisovatelem a 1. rozhodčím v okresních soutěžích Frýdek-Místek 
 
  A. Hrubé chování člena družstva: 

        jednání v rozporu s dobrými mravy nebo morálními principy nebo jakékoliv činnosti vyjadřující pohrdání 
        (pravidlo 21.2.1 Oficiálních pravidel volejbalu 2011 - 2012 - dále jen „OPV“). 
 
        1.  První hrubé chování kteréhokoliv člena družstva 

 
a) První hrubé chování kteréhokoliv člena družstva je potrestáno bodem a podáním pro soupeře (penalizace) 
    (21.3.1  OPV, obrázek 9  OPV, 21.2.1  OPV, obrázek 11/6  OPV, 4.1.1  OPV, 21.6 OPV, 21.3.2.2 OPV ). 
 

b) Následuje karta pro udělení sankce: žlutá karta. Trestem je penalizace, důsledkem bod a podání pro  
    soupeře 
    (21.6  OPV, obrázek 11/6  OPV, obrázek 9  OPV).  
 

c) Oficiální znamení prvního rozhodčího pažemi: ukázat žlutou kartu 
    (obrázek 11/6  OPV, 21.6  OPV). 
 

d) Zapisovatel v rubrice SANKCE „Zápisu o utkání ve volejbalu“ (dále jen „zápis“) zaznamená  
    v kolonce T sankci 
    (25.2.2.6  OPV, 21.3.1 OPV, 21.4.1  OPV). 
 

e) Zapisovatel zaznamená zakroužkováním dosažený bod získaný trestem soupeře (penalizace) 

    (25.2.2.1  OPV, 6.1.1.3  OPV).  
 

f) V „Poznámce“ zápisu rozhodčí nezapisuje žádný záznam popisu přestupku     
    (příloha 2, odstavec 6 Disciplinárního řádu volejbalu - dále jen „DŘV“). 

     
        2.  Druhé hrubé chování téhož člena družstva 
 
a) Druhé hrubé chování téhož člena družstva ve stejném utkání je sankcionováno vyloučením bez dalších   
    důsledků 
    (21.3.2.3  OPV, obrázek 9  OPV, 21.2.1  OPV, 4.1.1  OPV). 
 

b) Následuje karta pro udělení sankce - vyloučení: červená karta 
    (21.6  OPV, obrázek 11/7  OPV, obrázek 9  OPV, 21.3.2.3 OPV, 21.3.2.1 OPV).  

 

c) Oficiální znamení prvního rozhodčího pažemi: ukázat červenou kartu 
    (obrázek 11/7  OPV, 21.6  OPV, 21.3.2.1 OPV, 21.3.2.3 OPV). 
 

d) Člen družstva, který byl sankcionován vyloučením, nesmí hrát do konce setu a musí zůstat sedět  
    v prostoru pro vyloučené bez dalších důsledků 
    (21.3.2.1 OPV, 1.4.6  OPV, 4.1.1 OPV, 5.2.1 OPV, 5.3.2 OPV, obrázek 1a OPV, obrázek 1b OPV).  
 

e) Člen družstva musí opustit hřiště a do konce setu zůstane v prostoru pro vyloučené za lavičkou družstva   
    (obrázek 9  OPV, obrázek 1a  OPV, obrázek 1b  OPV). 
 

f) Vyloučený trenér ztrácí své právo zasahovat v setu do hry a musí zůstat sedět v prostoru pro vyloučené   
    (21.3.2.1  OPV, obrázek 1a  OPV, obrázek 1b  OPV). 
 

g) Prostor pro vyloučené, o rozměru přibližně 1 x 1 m a vybavený dvěma židlemi, je umístěný  
    v kontrolovaném prostoru vně prodloužení koncové čáry. Může být označen 5 cm širokou červenou čarou  
    (1.4.6  OPV, obrázek 1a  OPV, obrázek 1b  OPV). 
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h) Prostor pro vyloučené: Na každé polovině hracího prostoru je umístěn prostor pro vyloučené za  
    prodloužením zadní čáry a mimo volnou zónu. Měl by být minimálně 1,5 m od zadního okraje lavičky  
    družstva 
    (díl 3, sekce IV OPV  -  Definice, obrázek 1a  OPV, obrázek 1b  OPV, 1.4.6 OPV). 
 

i) Zapisovatel v rubrice SANKCE zápisu zaznamená v kolonce V sankci 

   (25.2.2.6  OPV, 21.3  OPV, 21.4.1  OPV).  
 

j) V „Poznámce“ zápisu rozhodčí nezapisuje žádný záznam popisu přestupku 
   (záznam se totiž netýká sankce „Vyloučení“ v důsledku opakovaného hrubého chování) 

   (příloha 2, odstavec 6  DŘV, 21.3.2.3 OPV). 

 
         3.  Třetí hrubé chování téhož člena družstva 

 
a) Třetí hrubé chování téhož člena družstva ve stejném utkání je sankcionováno diskvalifikací bez dalších  
    důsledků 
    (21.3.3.4 OPV, 4.1.1 OPV, obrázek 9  OPV, 21.2.1  OPV).  
 

b) Následuje karta pro udělení sankce - diskvalifikace: žlutá a červená karta (společně) 
    (21.6  OPV, 21.3.3.4 OPV, obrázek 9  OPV, obrázek 11/8  OPV).  
 

c) Oficiální znamení prvního rozhodčího pažemi: ukázat obě karty v jedné ruce 
    (obrázek 11/8  OPV, 21.6  OPV, 23.3.2.2 OPV). 
 

d) Člen družstva musí opustit kontrolovaný prostor utkání do konce utkání 
    (obrázek 9  OPV, obrázek 1a  OPV).  
 

e) Člen družstva sankcionovaný diskvalifikací musí na zbytek utkání opustit Kontrolovaný prostor utkání  
    bez dalších důsledků 
    (21.3.3.1 OPV, 4.1.1 OPV, obrázek 1a  OPV).       
 

f) Kontrolovaný prostor utkání je plocha okolo hřiště a volné zóny, která zahrnuje všechny prostory 
    až po vnější bariéry nebo hranice 
    (díl 3, Sekce IV OPV  -  Definice, obrázek 1a  OPV).  
 

g) Zapisovatel v rubrice SANKCE zápisu zaznamená v kolonce D sankci  
    (25.2.2.6  OPV, 21.3  OPV, 21.4.1  OPV). 
 

h) V „Poznámce“ zápisu rozhodčí nezapisuje žádný záznam popisu přestupku 
    (záznam se totiž netýká sankce „Diskvalifikace“ v důsledku opakovaného hrubého chování)   
    (příloha 2, odstavec 6  DŘV).  
 

i) Rozhodčí je povinen při diskvalifikaci hráče nebo funkcionáře v souladu s přílohou č. 2, 
   odstavcem 7 DŘV odeslat soutěžní komisi v nejbližší pracovní den po utkání zprávu s přesným  
   popsáním přestupku 

   (článek 24, odstavec 2, písmeno f Soutěžního řádu volejbalu - dále jen „SŘV“). 
 

j) Při sankci „Diskvalifikace“ člena družstva za třetí hrubé chování je, ve smyslu příslušného  
   ustanovení SŘV, povinnosti prvního rozhodčího odeslat v nejbližší pracovní den po utkání zprávu  
   s přesným popsáním přestupku příslušné soutěžní komisi 
   (příloha 2, odstavec 7 DŘV, 21.3.3.4 OPV). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2012 ze dne 4. června 2012                                                                                            Příloha č. 2 

 3  z  11   

B. Urážlivé chování člena družstva:  

     nadávky, urážlivá slova nebo gesta (21.2.2  OPV). 
 

       1. První urážlivé chování kteréhokoliv člena družstva 
 

a) První urážlivé chování kteréhokoliv člena družstva je sankcionováno vyloučením bez dalších důsledků      
    (21.3.2.2  OPV, obrázek 9  OPV, 21.2  OPV). 
 

b) Následuje karta pro udělení sankce - vyloučení: červená karta 
    (21.6  OPV, obrázek 11/7  OPV, obrázek 9  OPV). 
 

c) Oficiální znamení prvního rozhodčího pažemi: ukázat červenou kartu 
    (obrázek 11/7  OPV, 21.6  OPV).   
 

d) Člen družstva, který byl sankcionován vyloučením, nesmí hrát do konce setu a musí zůstat sedět  
    v prostoru pro vyloučené bez dalších důsledků 
    (21.3.2.1  OPV, 1.4.5  OPV, 5.2.1  OPV, 5.3.2  OPV, obrázek 1a  OPV, obrázek 1b  OPV). 
 

e) Člen družstva musí opustit hřiště a do konce setu zůstane v prostoru pro vyloučené za lavičkou družstva   
    (obrázek 9  OPV, obrázek 1a  OPV, obrázek 1b  OPV).  
 

f) Vyloučený trenér ztrácí právo zasahovat v setu do hry a musí sedět v prostoru pro vyloučené   
    (21.3.2.1  OPV, obrázek 1a  OPV, obrázek 1b  OPV).  
 

g) Prostor pro vyloučené, o rozměru přibližně 1 x 1 m a vybavený dvěma židlemi, je umístěný  
    v kontrolovaném prostoru vně prodloužení koncové čáry. Může být označen 5 cm širokou červenou čarou 
    (1.4.6  OPV, obrázek 1a  OPV, obrázek 1b  OPV). 
 

h) Prostor pro vyloučené: Na každé polovině hracího prostoru je umístěn prostor pro vyloučené za  
    prodloužením zadní čáry a mimo volnou zónu. Měl by být minimálně 1,5 m od zadního okraje lavičky  
    družstva 
    (díl 3, Sekce IV  OPV -  Definice, obrázek 1a  OPV, obrázek 1b  OPV). 
 

i) Zapisovatel v rubrice SANKCE zápisu zaznamená v kolonce V sankci   
   (25.2.2.6 OPV, 21.3  OPV, 21.4.1  OPV). 
 

j) U sankcí kvalifikovaných jako první urážlivé chování - sankce „Vyloučení“ je rozhodčí povinen  
   zapsat přesný popis přestupku v „Poznámce“ zápisu o utkání 
   (příloha 2, odstavec 6  DŘV, 21.3.2.2 OPV). 
 

    2. Druhé urážlivé chování téhož člena družstva 
 

a) Druhé urážlivé chování téhož člena družstva ve stejném utkání znamená jeho diskvalifikaci bez dalších  
    důsledků 
    (21.3.3.3 OPV, obrázek 11/8  OPV, obrázek 9  OPV, 21.2.2  OPV). 
 

b) Následuje karta pro udělení sankce - diskvalifikace: žlutá a červená karta (společně) 
    (21.6  OPV, obrázek 9  OPV, obrázek 11/8  OPV). 
 

c) Oficiální znamení prvního rozhodčího: ukázat obě karty spolu v jedné ruce 
    (obrázek 11/8 OPV, 21.6  OPV). 
 

d) Člen družstva musí opustit kontrolovaný prostor utkání do konce utkání 
    (obrázek 9 OPV, obrázek 1a  OPV). 
 

e) Člen družstva sankcionovaný diskvalifikací musí na zbytek utkání opustit Kontrolovaný prostor utkání  
     bez dalších důsledků 
     (21.3.3.1 OPV, obrázek 1a  OPV). 
 

f) Kontrolovaný prostor utkání je plocha okolo hřiště a volné zóny, která zahrnuje všechny prostory až po  
    bariéry nebo hranice 
    (díl 3, Sekce IV OPV - Definice, obrázek 1a  OPV). 
 

g) Zapisovatel v rubrice SANKCE zápisu zaznamená v kolonce D sankci   
    (25.2.2.6 OPV, 21.3 OPV, 21.4.1 OPV). 
 

h) Při sankci diskvalifikace člena družstva za druhé urážlivé chování je povinností prvního rozhodčího  
    odeslat v nejbližší pracovní den po utkání zprávu s přesným popsáním přestupku příslušné    
    soutěžní komisi 
    (příloha 2, odstavec 7  DŘV, 21.3.3.3 OPV). 
 

i) Rozhodčí je povinen při diskvalifikaci hráče nebo funkcionáře odeslat soutěžní komisi v souladu  
   s přílohou č. 2, odstavcem 7 DŘV v nejbližší pracovní den po utkání zprávu s přesným popsáním  
   přestupku 

   (článek 24, odstavec 2, písmeno f  SŘV). 
 

j) V „Poznámce“ zápisu rozhodčí nezapisuje žádný záznam popisu přestupku   
    (příloha 2, odstavec 6  DŘV).  
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C. Agrese člena družstva:  

     tělesné napadení nebo agresivní nebo výhrůžné chování (21.2.3  OPV). 
 

1. První tělesné napadení nebo agresivní nebo výhružné chování je sankcionováno diskvalifikací bez dalších  
    důsledků 
    (21.3.3.2  OPV, 21.2.3  OPV). 
 

2. Následuje karta pro udělení sankce - diskvalifikace: žlutá a červená karta (společně) 
    (21.6  OPV, obrázek 9  OPV, obrázek 11/8  OPV). 
 

3. Oficiální znamení prvního rozhodčího pažemi: ukázat obě karty spolu v jedné ruce 
    (obrázek 11/8  OPV, 21.6  OPV). 
 

4. Člen družstva musí opustit kontrolovaný prostor utkání do konce utkání 
    (obrázek 9  OPV, obrázek 1a  OPV, díl 3 - Sekce IV OPV - Definice). 
 

5. Kontrolovaný prostor utkání je plocha okolo hřiště a volné zóny, která zahrnuje všechny prostory až po  
    bariéry nebo hranice 
    (díl 3, Sekce IV OPV  -  Definice, obrázek 1a  OPV). 
 

6. Zapisovatel v rubrice SANKCE zápisu zaznamená v kolonce D sankci   

    (25.2.2.6  OPV, 21.3  OPV, 21.4.1  OPV). 
 

7. U sankcí kvalifikovaných jako první agrese - sankce „Diskvalifikace“, je rozhodčí povinen zapsat  
    přesný popis přestupku v  „Poznámce“ zápisu o utkání 
    (příloha 2, odstavec 6  DŘV, 21.3.3.2 OPV). 
 

8. Při sankci „Diskvalifikace“ za první agresi je povinností prvního rozhodčího odeslat v nejbližší  
    pracovní den po utkání zprávu s přesným popsáním přestupku příslušné soutěžní komisi   

    (příloha 2, odstavec 7  DŘV, 21.3.3.2 OPV). 
 

9. Rozhodčí je povinen při diskvalifikaci hráče nebo funkcionáře odeslat soutěžní komisi v souladu  
    s přílohou č. 2, odstavcem 7 DŘV v nejbližší pracovní den po utkání zprávu s přesným popsáním  
    přestupku 

    (článek 24, odstavec 2, písmeno f  SŘV). 
 

D. Mírně nevhodné chování (21.1  OPV). 
 

1. Přestupky vyplývající z mírně nevhodného chování nejsou předmětem sankcí. 
    Povinností prvního rozhodčího je předcházet tomu, aby družstva dosáhla úrovně chování vyvolávající  
    sankce, napomenutím člena družstva nebo družstva (prostřednictvím kapitána ve hře) slovem nebo gestem  
    paží. 
    Toto napomenutí není sankcí a nemá žádné okamžité důsledky. 
    Není zaznamenáno do zápisu o utkání. 
    (21.1  OPV, 5.1.2  OPV, 21.3 OPV).  
 

2. První rozhodčí za první mírně nevhodné chování v utkání jakéhokoli člena družstva v utkání napomene  

    člena družstva nebo družstvo (prostřednictvím kapitána ve hře) slovem nebo gestem paží 
    (21.1  OPV).                  
 

3. Následuje napomenutí: slovní nebo signál paží, bez karty 
    (21.6  OPV, 21.1 OPV).  
 

4. Zapisovatel do rubriky SANKCE zápisu nezapisuje žádný záznam 
    (21.1  OPV). 
 

5. Rozhodčí v „Poznámce“ zápisu nezapisuje žádný záznam 
    (21.1  OPV).  
 

6. Opakované (druhé a každé další) mírně nevhodné chování jakéhokoli člena stejného družstva ve stejném  
    utkání je považováno za nevhodné chování. 
    První rozhodčí člena družstva sankcionuje (trest za hrubé chování, příp. vyloučení,  diskvalifikace)  
    (21.1 OPV, 21.2 OPV, 21.3 OPV, 21.4 OPV, 21.5 OPV, 21.6 OPV). 
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E. Neoprávněné žádosti (15.11  OPV).  
 

1.  Je neoprávněné žádat o jakékoliv přerušení 
     (15.11.1  OPV, 15  OPV): 
 

   a) během rozehry nebo v okamžiku, či po zapískání na podání 
       (15.11.1.1  OPV, 6.1.3  OPV , 15.2.1  OPV), 
 

   b) neoprávněným členem družstva 
       (15.11.1.2  OPV, 15.2.1  OPV), 
 

   c) pro střídání hráče, nebyla-li hra ještě zahájena po předchozím střídání stejného družstva  
       (15.11.1.3  OPV, 15.3.2  OPV), 
 

   d) po vyčerpání povoleného počtu oddechových časů a střídání hráčů 
       (15.11.1.4  OPV, 15.1  OPV)    
 

2. První neoprávněná žádost, která neovlivní nebo nezdrží hru, musí být zamítnuta bez jakýchkoliv dalších    
    důsledků 
    (15.11.2  OPV, 15.11.3 OPV, 16.1 OPV, 25.2.2.6 OPV). 
 

3. První rozhodčí při první neoprávněné žádosti, která neovlivní nebo nezdrží hru, ji zamítne bez    
    jakýkoliv dalších důsledků (15.11.2  OPV) a kapitánovi družstva ve hře sdělí, že se jednalo o první  

    neoprávněnou žádost jeho družstva. 
 

4. Zapisovatel při první neoprávněné žádosti ji zaznamená v poznámce zápisu 

    (25.2.2.6  OPV).  
 

5. Rozhodčí v zápisu nezapisuje žádný záznam (zkontroluje ho), případně dopíše do poznámek   
    zápisu.   
 

6. Jakákoliv další neoprávněná žádost stejného družstva v utkání znamená zdržování 
    (15.11.3  OPV, 16.1.4  OPV). 
 
F. Pozdní výměna libera (19.3.2  OPV)  
 

1. Výměny musí být uskutečněny pouze, když míč je mimo hru a dříve než dal rozhodčí zapískáním pokyn  
    k podání 
    (19.3.2.2  OPV, 8. 2 OPV, 12.3  OPV). 
 

2. Výměna uskutečněná po zapískání, jimž je dán pokyn k podání, ale dříve než podávající udeřil do míče,  
    nesmí být odmítnuta, ale musí být důvodem pro ústní upozornění po ukončení rozehry 
    (19.3.2.3  OPV, 12.3  OPV, 12.4  OPV).   
 

3. Libero a vyměněný hráč smějí vstupovat a opouštět hřiště pouze přes „Zónu výměny libera“ 
    (19.3.2.4  OPV, 1.4.4  OPV, 7.5.1  OPV, obrázek 1b  OPV). 
 

4. Zóna výměny libera je část přední zóny na straně lavičky družstva, ohraničená prodloužením útočné čáry  
    až ke koncové čáře 
    (1.4.4  OPV, 19.3.2.4 OPV, obrázek 1b  OPV). 
 

5. První rozhodčí při první pozdní výměně libera uskutečněné po zapískání, jimž je dán pokyn k podání,  
    ale dříve než podávající udeřil do míče, po ukončení rozehry ústně upozorní kapitána družstva ve hře   

    (19.3.2.3  OPV, 12.3 OPV, 12.4 OPV). 
 

6. Zapisovatel při první pozdní výměně libera uskutečněné po zapískání, jimž je dán pokyn k podání, 
    ale dříve než podávající udeřil do míče, do zápisu nezapisuje žádný záznam.  
 

7. Rozhodčí při první pozdní výměně libera uskutečněné po zapískání, jimž je dán pokyn k podání, 
    ale dříve než podávající udeřil do míče, v  „Poznámce“ zápisu nezapisuje žádný záznam. 
 

8. Opakované opožděné výměny vedou k okamžitému přerušení hry a udělení sankce za zdržování.  
    Družstvo, které bude následně podávat, bude určeno dle udělené sankce. 
    (19.3.2.3  OPV, 16.2  OPV, obrázek 9 OPV). 
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G. Hrubé chování člena družstva (21.2.1 OPV) - doplnění bodu A tohoto výkladu 
 

 Při prvním hrubém chování člena družstva, pokud byl předtím sankcionován 
za první urážlivé chování: 

 
1. Opakované nevhodné chování téhož člena družstva ve stejném utkání je sankcionováno progresívně 
    (člen družstva obdrží vyšší sankci za každý následující přestupek) 
    (21.4.2 OPV, 4.1.1 OPV, 21.2 OPV, 21.3 OPV, obrázek 9 OPV). 
 
2. Je sankcionováno diskvalifikací bez dalších důsledků. 
 

3. Následuje karta pro udělení sankce - diskvalifikace: žlutá a červená karta (společně) 
    (21.6  OPV, obrázek 9  OPV, obrázek 11/8  OPV). 
 

4. Oficiální znamení prvního rozhodčího pažemi: ukázat obě karty spolu v jedné ruce 
    (obrázek 11/8  OPV, 21.6  OPV). 
 

5. Člen družstva musí opustit kontrolovaný prostor utkání do konce utkání 
    (obrázek 9  OPV, obrázek 1a  OPV, díl 3 - Sekce IV  OPV - Definice). 
 

6. Kontrolovaný prostor utkání je plocha okolo hřiště a volné zóny, která zahrnuje všechny prostory až po  
    bariéry nebo hranice 
    (díl 3, Sekce IV OPV  -  Definice, obrázek 1a  OPV). 
 

7. Zapisovatel v rubrice SANKCE zápisu zaznamená v kolonce D sankci   

    (25.2.2.6  OPV, 21.3  OPV, 21.4.1  OPV). 
 

8. Rozhodčí je povinen při diskvalifikaci hráče nebo funkcionáře odeslat soutěžní komisi v souladu  
    s přílohou č. 2, odstavcem 7 DŘV v nejbližší pracovní den po utkání zprávu s přesným popsáním  
    přestupku 

    (článek 24, odstavec 2, písm. f  SŘV). 
 

9. V „Poznámce“ zápisu rozhodčí nezapisuje žádný záznam popisu přestupku   

    (příloha 2, odstavec 6  DŘV). 
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H. Zdržování hry (16  OPV). 

 
    1. Způsoby zdržování 
 

a) Neoprávněná činnost družstva, která brání znovuzahájení hry, je zdržování a mezi jiným zahrnuje    
    (16.1 OPV): 
 

 zdržování střídání (16.1.1  OPV, 15.10.2  OPV) 

 prodlužování ostatních přerušení hry i po pokynu k zahájení hry (16.1.2  OPV, 15  OPV)   
 žádost o neoprávněné střídání (16.1.3  OPV, 15.9  OPV) 
 opakování neoprávněné žádosti (16.1.4  OPV, 15.11.3  OPV) 
 zdržování hry členem družstva (16.1.5  OPV)    

 
b) „Napomenutí za zdržování“ a „trest za zdržování“ jsou sankcemi družstva (16.2.1  OPV). 
 
c) Sankce za zdržování zůstávají v platnosti po celé utkání (16.2.1.1 OPV, 6.3 OPV). 
 
d) Všechny sankce za zdržování jsou zaznamenány do zápisu o utkání (16.2.1.2  OPV, 25.2.2.6 OPV).  

 
    2. První zdržování 

 
a) První zdržování v utkání kterýmkoliv členem družstva je sankcionováno „napomenutím za zdržování“   
   (16.2.2  OPV, obrázek 9  OPV, obrázek 11/25  OPV, 4.1.1 OPV). 
 

b) První zdržování jakýmkoliv členem družstva se sankcionuje napomenutím za zdržování   
    (obrázek 9  OPV, 16.2.2 OPV). 
 

c) Následuje oficiální znamení prvního rozhodčího obrázek 11/25 OPV bez karty. 
    Důsledkem je upozornění - bez penalizace (obrázek 9  OPV, obrázek 11/25  OPV, 16.2.2  OPV).    
 

d) První rozhodčí oficiálním znamením pažemi napomene družstvo: zakrýt zápěstí otevřenou rukou dlaní    
    směřující k rozhodčímu - napomenutí  (obrázek 11/25  OPV). 
 

e) Sankce za zdržování, uložené před a mezi sety se uplatní v následujícím setu (16.2.4  OPV, 18.1 OPV). 
 

f) Zapisovatel v rubrice SANKCE zápisu o utkání zaznamená v kolonce N sankci  
    (26.2.2.6  OPV, 16.2.1.2  OPV).  
 

g) Rozhodčí v  „Poznámce“ zápisu o utkání nezapisuje žádný záznam. 

 
    3. Druhé a každé další zdržování stejným družstvem 
 

a) Druhé a každé následující zdržování jakéhokoliv typu kterýmkoliv členem téhož družstva ve stejném utkání  
    znamená chybu a je sankcionováno „trestem za zdržování“: bodem a podáním pro soupeře 
    (16.2.3  OPV, obrázek 9  OPV, obrázek 11/25  OPV, 6.1.3 OPV). 
 

b) Druhé a další zdržování jakýmkoliv členem družstva se trestá penalizaci za zdržování 
    (obrázek 9  OPV, obrázek 11/25  OPV). 
 
c) Následuje oficiální znamení prvního rozhodčího obrázek 11/25  se žlutou kartou. 
    Důsledkem je bod a podání pro soupeře (obrázek 9  OPV, obrázek 11/25  OPV, 16.2.3  OPV). 
 

d) První rozhodčí oficiálním znamením pažemi potrestá družstvo: ukáže žlutou kartu k zápěstí - trest  
    (obrázek 11/25 OPV). 
 

e) Sankce za zdržování, uložené před a mezi sety se uplatní v následujícím setu (16.2.4  OPV, 18.1 OPV). 
 

f) Zapisovatel v rubrice SANKCE zápisu o utkání zaznamená v kolonce T sankci  
    (26.2.2.6  OPV, 16.2.1.2  OPV).  
 

g) Zapisovatel zaznamená zakroužkováním dosažený bod získaný trestem soupeře (penalizace) 
    (25.2.2.1  OPV, 6.1.1.3  OPV). 
 

h) Rozhodčí v „Poznámce“ zápisu o utkání nezapisuje žádný záznam. 
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I. Záznam zapisovatele do „Zápisu o utkání ve volejbalu“ v rubrice SANKCE 
   (25.2.2.6  OPV) 
 

   1.  Trest za hrubé chování člena družstva (25.2.2.6  OPV, 25.2.2.1 OPV, 21.2.1  OPV, 21.3.1  OPV 
                                                                                              21.6  OPV, 6.1.1.3  OPV, obrázek 9  OPV, obrázek 11/6  OPV) 

     a) v kolonce T: zapíše číslo trička hráče, T - pro trenéra, AT - pro asistenta trenéra, M - pro maséra, 
                              L - pro lékaře   
 

     b) v kolonce A nebo B: zapíše příslušné potrestané družstvo (a to buď A nebo B) 
 

     c) v kolonce SET: zapíše příslušný set, 
                                  v případě udělení trestu před anebo mezi sety zapíše set následující   
 

     d) v kolonce STAV: 

 zapíše bodový stav před udělením trestu z pohledu trestaného družstva, 

 v případě udělení trestu před anebo mezi sety zapíše stav 0:0,  

 pokud před anebo mezi sety byl udělen druhý (další) trest za hrubé chování člena družstva, zapíše 
skutečný bodový stav bodů z pohledu trestaného družstva před udělením trestu 

 

     e) zakroužkováním zaznamená dosažený bod získaný trestem soupeře (penalizace) 
 

   2.  Vyloučení člena družstva (25.2.2.6  OPV, 21.2.2  OPV, 21.3.2.1  OPV, 21.3.2.2  OPV, 1.4.5  OPV, 5.3.2 OPV, 

                                                                   21.6  OPV, obrázek 1a  OPV, obrázek 1b  OPV, obrázek 9  OPV, obrázek 11/7  OPV, 

                                                                   díl 3 Sekce IV  OPV - Definice) 
     a) v kolonce V: zapíše číslo trička hráče, T - pro trenéra, AT - pro asistenta trenéra, M - pro maséra, 
                              L - pro lékaře   
 

     b) v kolonce A nebo B: zapíše příslušné sankcionované družstvo (a to buď A nebo B) 
 

     c) v kolonce SET: zapíše příslušný set, 
                                  v případě udělení trestu před anebo mezi sety zapíše set následující   
 

     d) v kolonce STAV: 

 zapíše bodový stav z pohledu sankcionovaného družstva 

 v případě udělení sankce před anebo mezi sety zapíše stav 0:0  
 

   3.  Diskvalifikace člena družstva (25.2.2.6  OPV, 21.3.3.1  OPV, 23.3.3.3 OPV, obrázek 1a  OPV, obrázek 9  OPV,  

                                                                           obrázek 11/8  OPV, díl 3, Sekce IV OPV - Definice)  
 

     a) v kolonce D: zapíše číslo trička hráče, T - pro trenéra, AT - pro asistenta trenéra, M - pro maséra, 
                              L - pro lékaře  
 

     b) v kolonce A nebo B: zapíše příslušné sankcionované družstvo (a to buď A nebo B) 
 

     c) v kolonce SET: zapíše příslušný set,  
                                  v případě udělení trestu před anebo mezi sety zapíše set následující   
 

     d) v kolonce STAV: 

 zapíše bodový stav z pohledu sankcionovaného družstva, 

 v případě udělení sankce před anebo mezi sety zapíše stav 0:0 
 

   4.  Napomenutí družstva za zdržování (25.2.2.6  OPV, 16.2.2  OPV, 16.2.4  OPV, obrázek 9  OPV, obr. 11/25  OPV)                           
 

     a) v kolonce N: zapíše Z     
 

     b) v kolonce A nebo B: zapíše příslušné napomenuté družstvo (a to buď A nebo B) 
 

     c) v kolonce SET: zapíše příslušný set, 
                                  v případě udělení napomenutí před a mezi sety zapíše set následující (16.2.4  OPV) 
 

     d) v kolonce STAV: 

 zapíše bodový stav z pohledu napomenutého družstva, 

 v případě udělení napomenutí před anebo mezi sety zapíše stav 0:0 
 

   5.  Trest za zdržování (25.2.2.6  OPV, 25.2.2.1  OPV, 16.2.3  OPV, 16.2.4  OPV, 6.1.1.3  OPV, obrázek 9  OPV,    

                                                    obrázek 11/25  OPV)  
      a) v kolonce T: zapíše Z 
 

     b) v kolonce A nebo B: zapíše příslušné potrestané družstvo (a to buď A nebo B) 
 

     c) v kolonce SET: zapíše příslušný set,   
                                  v případě udělení trestu před a mezi sety zapíše set následující (16.2.4  OPV) 
 

     d) v kolonce STAV:  

 zapíše bodový stav před udělením trestu z pohledu trestaného družstva, 

 v případě udělení trestu před anebo mezi sety zapíše stav 0:0, 

 pokud před anebo mezi sety byl udělen další trest za zdržování, zapíše skutečný bodový stav 
z pohledu trestaného družstva před udělením trestu  

 

     e) zakroužkováním zaznamená dosažený bod získaný trestem soupeře (penalizace) 
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J. Ostatní vztahující se ustanovení   
 

  1. Družstvo se může skládat nejvýše z dvanácti hráčů, trenéra, asistenta trenéra, maséra a lékaře 
      (4.1.1  OPV).   
 

  2. Každé družstvo má právo určit z hráčů až dva (2) specializované obranné hráče „libera“ 
      (19.1.1  OPV, 19.3.3.1  OPV, 4.1.1 OPV). 
 

  3. Během utkání je pouze první rozhodčí oprávněn udělovat družstvům napomenutí  
      (23.3.2.1  OPV, 21.1  OPV). 
 

  4. Během utkání je pouze první rozhodčí oprávněn udělovat sankce za nevhodné chování a zdržování     
      (23.3.2.2  OPV, 16.2  OPV, 21.2  OPV).  
 

  5. Druhý rozhodčí dohlíží na práci zapisovatele/ů  (24.2.3  OPV, 25.2 OPV, 26.2 OPV). 
      V okresních soutěžích Frýdek-Místek zapisovatel přebírá povinnosti asistenta zapisovatele 
      (26.2.2.4 OPV, 26.2.2.5 OPV).        
 

  6. Všechny sankce za nevhodné chování jsou sankcemi individuálními, zůstávají v platnosti po celé utkání 
      a jsou zaznamenány do zápisu o utkání (21.4.1  OPV, 21.3  OPV, 25.2.2.6  OPV). 
 

  7. Všechny sankce za zdržování jsou zaznamenány do zápisu o utkání (16.2.1.2  OPV, 25.2.2.6  OPV). 
 

  8. Jakékoliv nevhodné chování, které se vyskytne před anebo mezi sety, je sankcionováno a sankce je  
      uplatněna v následujícím setu (21.5 OPV, 18.1 OPV, 21.2 OPV, 21.3 OPV).     
 

  9. Sankce za zdržování, uložené před a mezi sety se uplatní v následujícím setu (16.2.4  OPV, 18.1 OPV).   
 

 10. U sankcí kvalifikovaných jako první urážlivé chování - sankce „Vyloučení“ (pravidlo 21.3.2.2) a jako          
       první agrese - sankce „Diskvalifikace“ (pravidlo 21.3.3.2), je rozhodčí povinen zapsat přesný popis  
       přestupku v  „Poznámce“ zápisu o utkání. 
       Netýká se sankcí „Vyloučení“ a „Diskvalifikace“ v důsledku opakovaného hrubého chování (pravidla  
       21.3.2.3 a 21.3.3.4) 
       (příloha č. 2, odstavec 6  DŘV). 
 

 11. Při sankci „Diskvalifikace“ člena družstva za třetí hrubé chování (pravidlo 21.3.3.4) nebo za druhé  
       urážlivé chování (pravidlo 21.3.3.3) nebo první agresi (pravidlo 21.3.3.2) je, ve smyslu příslušného  
       ustanovení SŘV a statutu delegáta ČVS, povinnosti prvního rozhodčího a delegáta (byl-li delegován)  
       utkání odeslat v nejbližší pracovní den po utkání zprávu s přesným popsáním přestupku příslušné  
       soutěžní komisi. 
       Ta zprávy společně se zápisem o utkání předá disciplinární komisi (dále jen „DK“). 
       Diskvalifikovaný člen družstva má až do rozhodnutí DK ve smyslu článku 15, odstavce 1 DŘV okamžitě  
       zastavenou činnost 
       (příloha 2, odstavec 7  DŘV). 
 

12. Rozhodčí je povinen při diskvalifikaci hráče nebo funkcionáře odeslat soutěžní komisi v souladu s přílohou  
      č. 2, odstavcem 7 DŘV v nejbližší pracovní den po utkání zprávu s přesným popsáním přestupku 
      (článek 24, odstavec 2, písmeno f SŘV).  
 

13. Na konci utkání zapisovatel poté, co podepsal zápis o utkání sám, zajistí podpisy kapitánů a potom  
      i rozhodčích (25.2.3.3  OPV, 5.1.3.1 OPV, 23.3.3 OPV, 24.3.3 OPV). 
 

14. Po skončení utkání první rozhodčí zkontroluje záznam trestů v „Zápisu o utkání ve volejbalu“  
      zapisovatelem (23.3.3  OPV). 
      Pojem po skončení utkání nutno chápat jako „na konci hry“ (článek 2, odstavec 15 SŘV). 
      Pokud zapisovatel opomene zaznamenat v zápisu do kolonky SANKCE udělenou sankci (napomenutí,  
      trest, vyloučení, diskvalifikace), první rozhodčí na konci utkání tuto sankci dodatečně zaznamená.  
      Zároveň v poznámkách zápisu zaznamená vysvětlení o doplnění záznamu sankce. 
 

15. Pokud první rozhodčí sankcionuje téhož člena družstva za druhé hrubé chování vyloučením nebo za třetí  
      hrubé chování diskvalifikaci a tímto zapisovatel ji (je) v kolonce SANKCE zápisu zaznamená, první  
      rozhodčí do poznámek zápisu nezapisuje žádný záznam popisu přestupku. 
      Pochopitelně v nejbližší pracovní den po utkání je rozhodčí povinen odeslat příslušné soutěžní komisi  
      zprávu s přesným popsáním přestupku.  
      (příloha č. 2, odstavec 6 DŘV, příloha č. 2, odstavec 7 DŘV).  
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16. Kapitán po skončení hry je povinen setrvat v blízkosti rozhodčích až do konce utkání (do podpisu       
      zápisu prvním rozhodčím) nebo do okamžiku, kdy rozhodčí opustí hrací prostor, pokud zápis nelze  
      zkontrolovat, doplnit a uzavřít na hrací ploše (prostředí a okamžitá situace to nedovolí)      
      (článek 25, odstavec 3, písmeno f  SŘV). 
 

17. Na konci utkání první rozhodčí zkontroluje a podepíše zápis o utkání 
      (23.3.3  OPV, 25.2.3.3 OPV, článek 2, odstavec 14 SŘV, článek 19, odstavec 9 SŘV). 
 

18. Na konci utkání první rozhodčí je povinen zkontrolovat všechny udělené sankce, případně dopsat  
      sankce, které nebyly zapisovatelem do zápisu zaznamenány. 
 

19. Rozhodčí je povinen zápis o utkání zkontrolovat, doplnit a uzavřít v hracím prostoru. Pokud prostředí  
      a okamžitá situace to nedovoluje, provede to v jiném prostoru.  
 

20. Rozhodčí je povinen zapsat do zápisu vše, co je mu OPV, 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 OPV a kapitán si vyhradil v průběhu utkání  
      vlastnoruční záznam o zápisu, musí mu to rozhodčí po skončení hry umožnit. 
      (článek 21, odstavec 3 SŘV, článek 3, odstavec 1 SŘV)  
 

21. Do „Kontrolovaného prostoru utkání“ nepatří hlediště 
      (díl 3, Sekce IV OPV - Definice). 
 

22. Začátek utkání 
      Utkání se považuje za zahájené provedením losování 
      (článek 2, odstavec 12 SŘV). 
 

23. Začátek hry 
      Začátkem hry se rozumí zapískání prvního rozhodčího dávající pokyn k 1. podání v 1. setu 
      (článek 2, odstavec 13 SŘV). 
 

24. Konec hry. 
      Koncem hry se rozumí ukončení poslední rozehry utkání 
      (článek 2, odstavec 15  SŘV). 
 

25. Konec utkání. 
      Utkání se považuje za skončené podpisem rozhodčího v zápisu o utkání 
      (článek 2, odstavec 14 SŘV). 
      Utkání končí podpisem prvního rozhodčího v zápisu o utkání 
      (článek 19, odstavec 9 SŘV). 
 

26. V obrázku 9 OPV „Stupnice sankci“ jsou ve 3 kategoriích uvedeny „Stupnice sankcí za nevhodné  
      chování“ a dále „Stupnice sankcí za zdržování“. 
      Rozhodčím slouží jako pomůcka pro udělování sankcí. 
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K. Ostatní sdělení 
 

1. V tomto výkladu všechny odkazy jsou uvedeny dle OPV 2011 - 2012.  
 

2. V tomto výkladu v bodech A až K jsou uvedeny doprovodná pravidla.  
    Tyto jako vztahující se nebo související jsou uvedeny menším písmem kurzívou oproti základnímu.  
 

3. Nutno používat Soutěžní řád volejbalu (směrnice ČVS č. 04/2011) schválený na 4. zasedání výboru ČVS  
    konaným dne 22. května 2011 s účinnosti dnem 1. července 2011. 
    S účinnosti od 1. července 2012 je platná změna č. 01/2012 směrnice ČVS č. 04/2011 SŘV včetně  
    příloh č. 1, 2, 3, 4 schválená na 6. zasedání výboru ČVS konaném dne 1. dubna 2012 v Praze. 
 

4. Nutno používat Disciplinární řád ČVS (směrnice ČVS č. 4/2006), platný dnem 1. července 2006 včetně  
    příloh č. 1, 3, který je platný do 30. června 2012. 
    Změna přílohy č. 2 DŘV byla schválena na 4. zasedání výboru ČVS konaném 22. května 2011 v Praze  
    s účinnosti od 1. července 2011. 
    Od 1. července 2012 nabývá účinnosti Disciplinární řád volejbalu (směrnice ČVS č. 07/2012) včetně 
    příloh č. 1, 2, 3 schválený na 6. zasedání výboru ČVS konaném dne 1. dubna 2012 v Praze. 
 

5. Nutno používat Registrační řád volejbalu (směrnice ČVS č. 05/2011), schválený na 4. zasedání výboru  
    ČVS konaným dne 22. května 2011 s účinnosti dnem 1. července 2011. 
    S účinnosti od 1. července 2012 je platná změna č. 01/2012 Registrační řád volejbalu 
    (směrnice ČVS č. 05/2011) včetně příloh č. 1, 2, 3 schválená na 6. zasedání výboru ČVS konaném     
    dne 1. dubna 2012 v Praze. 

 

L. Registrace členů ČVS 
 

1. Registraci člena (dále jen „registrace“) se rozumí zavedení člena do VIS, které stanoví příslušnost  
    k určitému oddílu oprávněnému zúčastňovat se svými družstvy soutěží pořádaných orgány ČVS všech  
    stupňů 
    (článek 2, odstavec 1 Registračního řádu volejbalu - dále jen „RŘV“). 
 

2. Startovat v soutěžích ČVS může pouze člen, který je registrován (článek 2, odstavec 3 RŘV). 
 

3. Dokladem o registraci je „Průkaz člena ČVS“ bez vyznačení příslušnosti k oddílu (dále jen „průkaz“) 
    (článek 2, odstavec 4 RŘV). 
 

4. Průkazem se člen prokazuje v případech stanovených předpisy ČVS 
    (článek 5, odstavec 1 RŘV). 
 

5. Stávající registrační průkazy, průkazy trenérů, rozhodčích a funkcionářů dočasně nahrazují „Průkaz člena  
    ČVS“, a to až do dne ukončení jejich platnosti, nebo do dne jejich výměny za „Průkaz člena ČVS“ 
    (článek 14, odstavec 3 RŘV). 
 

M. Závěrečná ustanovení  
 

1. Tento výklad je proveden pro utkání okresních soutěží Frýdek-Místek řízených jedním rozhodčím. 
    Tímto povinnosti druhého rozhodčího dle 24. 2  OPV  se přenášejí na prvního rozhodčího 
    (np. oznámení 2. oddechového času, oznámení 5. a 6. střídání, dohledu na práci zapisovatele, 
    chování členů družstev na lavičce a v prostoru pro rozcvičování a v prostorech pro vyloučené, 
    kontrola počtu oddechových časů a střídání využitých každým družstvem, povolení přerušení a kontrola  
    jejich trvání, neoprávněné žádosti apod.) 
 

2. Okresní soutěže Frýdek-Místek jsou považovány jako nemistrovské 
    (článek 6, odstavec 1 SŘV, článek 2, odstavec 5 SŘV, článek 2, odstavec 6 SŘV, 
    Všeobecné a technické ustanovení rozpisu soutěže).  
 

3. K výkladu SŘV, DŘV, RŘV je oprávněná výhradně legislativní komise ČVS. 
 

4. Tímto se ruší „Výklad k záznamu nevhodného chování členů družstva a zdržování hry vedoucích k sankcím 
    a záznamu do poznámek zápisu o utkání ve volejbalu zapisovatelem a rozhodčím“ vydaný bodem 2,  
    v příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2011 ze dne 9. února 2011. 
 
   Rozdělovník C. 
                                                                                                                                      předseda KR 
                                                                                                                                   ing. Jiří W. Rucki 


