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Význam použitých zkratek 
 

FIVB          - Mezinárodní volejbalová federace 
CEV           - Evropská volejbalová konfederace 
SR             - Správní rada ČVS 
OVS           - Okresní volejbalový svaz 
MS KVS     - Moravskoslezský Krajský volejbalový svaz 
STK OVS   - Sportovně technická komise Okresního volejbalového svazu Frýdek-Místek 
ČVS           - Český volejbalový svaz 
RMK          - Registrační a matriční komise ČVS 
KR OVS     - Komise rozhodčích Okresního volejbalového svazu Frýdek-Místek 
KM  OVS    - Komise mládeže Okresního volejbalového svazu Frýdek-Místek 
TMK           - Trenérská metodická komise 
OPV           - Oficiální pravidla volejbalu 2011 - 2012 
SŘV           - Soutěžní řád volejbalu (směrnice ČVS č. 04/2011, změna 01/2012) 
RŘV           - Registrační řád volejbalu (směrnice ČVS č. 05/2011, změna 01/2012) 
PŘV           - Přestupní řád volejbalu (směrnice ČVS č. 06/2011, změna 01/2012) 
DŘV           - Disciplinární řád volejbalu (směrnice ČVS č. 07/2012) 
RS             - rozpis soutěže 
DK             - Disciplinární komise 
KP             - Krajský přebor 
MT             - mobilní telefon 
TZ              - telefon zaměstnání 
TB              - telefon byt 
FZ              - fax zaměstnání 
TH              - telefon hala, tělocvična 
E                - e-mail  
H                - hostující hráč (hráčka) 
S                - střídavý start 
FM             - Frýdek-Místek 
VIS             - Volejbalový informační systém  
LP              - Licenční příspěvek 
LPD           - Licenční poplatek družstva 
TR              - trenér družstva 
AT              - asistent trenéra 
ORP           - organizační pracovník družstva   
OS              - Okresní soutěž 
M                - muži  
Z                 - ženy 
ZP              - změna pořadatelství v utkání 
ČSÚ           - Český statistický ústav 
 

Kontakty 
 

Předseda OVS Frýdek-Místek 
 

Kateřina Adámková, Slezská 1984, 738 01 Frýdek-Místek, 
MT: 733 653 531, E:  kadamkova@quick.cz 
 

Hospodář OVS Frýdek-Místek 
 

Ing. Lumír Hajdušek, 739 49 Metylovice 492, TB: 558 686 168, E:  hajdr@email.cz  
 

Revizní komise OVS: Ing. Pavel Petrovský - viz adresář listiny rozhodčích (příloha č. 4 RS). 
 

Okresní sdružení ČSTV Frýdek-Místek (www.cstv.cz/frydek-mistek)    
 

ul. 8. pěšího pluku 81, 738 01 Frýdek-Místek 
 

Předseda: Dalibor Hrabec, TZ: 595 174 953, MT:  606 716 132, E:  cstv.fm@seznam.cz  
 

Tajemník: Zdeněk Duda, TZ: 595 170 581, MT: 732 905 368, E: duda.cstv@seznam.cz  
 

 č. účtu:  1241607/0300, variabilní symbol 40 + poslední trojčíslo čísla oddílu 

mailto:kadamkova@quick.cz
mailto:cstv.fm@seznam.cz
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A. VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 

1.  Řízení soutěží 
 

 Soutěže dle článku 4, odstavce 2 SŘV, písmeno e), článku 2, odstavce 2 SŘV vyhlašuje a je řídícím 
orgánem soutěže výbor OVS (dále jen „řídící orgán“). 
 

 Soutěže dle článku 4, odstavce 2, písmeno e) SŘV, článku 2, odstavce 2 SŘV řídí STK OVS 
(dále jen „soutěžní komise“). 
 

 Veškerá korespondence (mimo záležitosti rozhodčích) se zasílá na adresy soutěžních komisí řídících 
příslušné soutěže elektronickou poštou nebo písemně. 
 

 Korespondenci, týkající se rozhodčích se zasílá na adresu pracovníka pro předelegace rozhodčích 
a kopie řídícímu příslušné soutěžní komise. 
 

 Komunikovat s řídícími soutěží může jen osoba uvedená v přihlášce jako ORP.    
 

 Rozhodčí musí komunikovat s pracovníkem KR pro předelegace. 
 

 Soutěže jsou vedeny ve VISu (Volejbalový informační systém) a na webových stránkách ČVS 
www.cvf.cz, www.vis.cvf.cz. 
 

Najdete tam aktuální informace k soutěžím (rozlosování a delegace rozhodčích), kontakty 
na organizační pracovníky družstev a na rozhodčí, výsledky a tabulky. 
 

Soutěžní komise OS muži (člen STK OVS): 
 

Petr Pavlík, Křižíkova 1377, 738 05 Frýdek-Místek 
MT:  602 208 707, TZ:  558 482 544,  FZ: 558 482 498, E: petr.pavlik@arcelormittal.com   
 

Soutěžní komise OS ženy (člen STK OVS): 
 

Ing. Miroslav Kacíř, Poštovní 368, 739 61 Třinec 1 - Staré Město 
MT:  606 735 378, TZ: 558 535 271, E: mkacir@et.trz.cz 
 

Potvrzování a kontrola soupisek: 
 

Provádí soutěžní komise řídících jednotlivé obě kategorie (pro každou kategorií zvlášť - viz výše). 
Soupisku nutno odeslat písemně na jejich adresu nebo mailem, případně provést osobně po 
předchozí dohodě s příslušným řídícím soutěžní komise.  
 

POZOR: v letošním ročníku soupisky nebudou vytvářeny ve VISu, a to z důvodu, že je nelze vytvořit   

               (pro vytvoření ve VISu je nutné zaplacení licenčních poplatků členy družstev) 
 

Předseda STK OVS: 
 

Ján Windisch, 739 30 Lískovec 011 
MT: 739 201 519, E: windischj@seznam.cz        
 

Delegace a předelegace rozhodčích (předseda KR OVS): 
 

Ing. Jiří Rucki, Komorní Lhotka 21, 739 53 Hnojník 
MT:  733 383 865, 774 968  843, E:  jwrucki@seznam.cz, skype: jwrucki 
 

Registrační místa 
 

- ČVS Praha, 160 17 Praha 6 - Břevnov, Bělohorská 19 (sídlo registračního místa) 

  ČVS Praha, 160 17 Praha 6 - Břevnov, Zátopkova 100/2 - PS 40 (korespondenční adresa), 
  Jindřiška Sudíková, TZ: 233 017 378, 233 017 327, E:  sudikova@cvf.cz   
  Úřední hodiny: pondělí, středa, pátek od 9 - 12 hod. a od 13 - 15 hod.  
 

- Štěpán Říha, JHM KVS Brno, Zámečnická 2, 601 73 Brno, 
  TZ:  542 211 815, MT: 602 766 605, E: stepan.riha@email.cz 
  Úřední hodiny: pondělí a středa od 9 - 17 hod. 
 

2.  Pořadatel  
 

 Pořadatelem utkání je vždy družstvo uvedené na prvém místě v pořadu utkání dle rozlosování. 

http://www.cvf.cz/
http://www.vis.cvf.cz/
mailto:jwrucki@seznam.cz
mailto:stepan.riha@email.cz
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3.  Hrací termíny a začátky utkání 
 

 Jsou uvedeny ve VISu na adresách jednotlivých soutěží. 
 V oddíle C2) „Rozlosování soutěží a delegace rozhodčích“ jsou uvedeny adresy jednotlivých soutěží. 
 

 Změna termínu po vydání rozpisu je možná pouze po schválení STK a zaplacení poplatku. 
 

 Poplatek 100,- Kč zaplatí žádající družstvo po odsouhlasení nového termínu soupeřem. 
 

 Žádající družstvo požádá o změnu termínu soupeře (mailem nebo písemně). 
Soupeř svou odpověď (kladnou nebo zápornou) odešle mailem nebo písemně zpět žádajícímu 
družstvu a kopii odešle příslušnému řídícímu soutěže. 
Pokud soupeř se změnou termínu souhlasí, žádající družstvo získá vyjádření rozhodčího, zda nový 
termín akceptuje. 
 

 Stanovisko rozhodčího žádající družstvo je vždy povinno sdělit mailem nebo písemně příp. 
i telefonicky pracovníkovi KR pro předelegace, který případnou změnu rozhodčího zapíše do VISu. 
 

 Poplatek za změnu termínu je nutné zaplatit složenkou nebo bankovním převodem následující 
pracovní den po dni odsouhlasení nového termínu soupeřem a kopii potvrzení zaslat příslušnému 
řídícímu soutěže. 
 

 Změny nahlášené nebo dohodnuté před vydáním rozpisu jsou uvedeny přímo v rozlosování. 
 

 Nebudou povoleny dohrávky po termínu posledního kola jaro 2013. 

 
4.  Místo konání utkání 
 

 Okresní soutěže se hrají venku na antukových hřištích - viz oddíl C1)  RS. 
Jen družstva, která nemají venkovní antuková hřiště a je jim povoleno hrát v regulérní tělocvičně 
(uvedeno v rozlosování), budou hrát všechna utkání doma v regulérní tělocvičně. 
 

 Návrh na změnu hřiště zasílá pořadatel 7 dní předem příslušné soutěžní komisi. 
 

 Po schválení změny hřiště příslušnou soutěžní komisi oznámí mailem tuto změnu pořadatel soupeři, 
delegovanému rozhodčímu (zároveň telefonicky) a pracovníkovi KR pro předelegace (zároveň 
telefonicky). 
 

 Změna hřiště je bez poplatku.  

 
5.  Úhrada nákladů 
 

Družstva startují v soutěži na vlastní náklady. 
 

Podle článku 6, odstavce 1 SŘV a článku 2, odstavce 5  SŘV se soutěže hrají jako nemistrovské. 
 

Tímto se soutěže dle článku 4, odstavce 2, písmeno f) SŘV hrají bez povinnosti zaplacení LPD. 
 

Podle článku 4, odstavce 2, písmeno f)  SŘV je účast podmíněna složením vkladu (příloha č.11 RS). 
 

Dle článku 4, odstavce 4 SŘV základní vklad ve výši 550,- Kč s využitím všech slev musí být uhrazen 
do 30. června 2012 na číslo účtu 12416007/0300, variabilní symbol 40 + tříčiselné číslo oddílu. 
 

Licenční příspěvky dle směrnice ČVS č. 10/2011 „Licenční příspěvky v ČVS“ hráči (hráčky), trenéři,  
rozhodčí řídící pouze okresní soutěže, funkcionáři oddílů a další osoby, které se zapojují do činnosti 
OVS, neplatí.      
 

Finanční garance dle článku 4, odstavce 2, písmeno g)  SŘV není stanovena. 

 
6.  Účastníci 
 

Účastníci jsou uvedeni v oddílu B) „Zařazení družstev do soutěží“ RS. 
 

Adresář hřišť a tělocvičen (hal) včetně organizačních pracovníků družstev je uveden v oddílu C1) RS.    
 

Rozlosování soutěží a delegace rozhodčích je uvedeno v oddílu C2) RS. 
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7.  Předpis  
 

Hraje se podle sportovně-technických dokumentů  -  článek 3  SŘV. 
 

Platná znění směrnic ČVS platných od 1. července 2012 jsou zveřejněny na webových stránkách ČVS 
(www.cvf.cz). 
 

 V soutěžích lze hrát s dvěma libery (viz příloha č. 8 RS - Metodický pokyn ke startu dvou liber 
v soutěžích ČVS). 
 

  Výjimky z OPV: 
 

- 2.5.1    sloupky - neshoda bude tolerována 
- 4.3.3    čísla triček mohou být od 1 do 99     
- 4.3.3.1 čísla na přední straně triček nemusí být centrálně umístěna 
- 4.3.3.2 výška čísel na tričkách - přední část minimálně 10 cm, zadní část minimálně 15 cm 
- 4.4.3    v chladném počasí nemusí být spodní části teplákové soupravy stejné barvy i tvaru 
              a nemusí být očíslovány 
 

Oficiální míče: 
 

- GALA BV 5591S 
- GALA BV 5581S 
- GALA BV 5091S - Oficial Colour S  
- GALA BV 5091L - Oficial Colour 
- GALA BV 5011 S  Competition Colour  
- GALA BV 5281S   Competition Coulour  
- MOLTEN IV 58LC 
- MOLTEN IV 5XC 
- MOLTEN VL  58 LC 
- MOLTEN V5X SLC 
 

Hraje se míčem podle volby pořadatele. 
 

Hraje se jedním míčem + jeden náhradní stejného typu bez sběračů míčů. 

 
8.  Start hráčů a hráček 
 

    8.1.1 Startují hráči a hráčky narození (narozené) bez omezení věku. 
 

    8.1.2 Střídavý start není povolen. 
             Lze však využít start hráčů (hráček) v souladu s článkem 9 SŘV. 
 

    8.1.3 Start hostujících hráčů je povolen v souladu s článkem 10 SŘV. 

 
9.  Podmínky účasti, povinnosti oddílů a družstev 
 

Jsou uvedeny v čl. 14 a 15  SŘV.   
 

Doplnění a upřesnění SŘV: 
 

9.1 Oddíly 
 

    9.1.1 vedoucí družstev nejpozději 7 dní před začátkem soutěže vytvoří soupisku - přidají hráče do  
             soupisky 
 

    9.1.2 musí plnit „Zásady povinné péče o mládež“  -  viz příloha 1  RS 
 

    9.1.3 musí plnit povinnosti podle přílohy č. 2  DŘV  Automatické tresty  - viz příloha č. 7  RS 
 

    9.1.4 musí zajistit pro všechna družstva přihlášena do soutěží pro soutěžní ročník 2012/2013  
             kvalifikovaného aktivního rozhodčího (jeden oddíl = minimálně jeden rozhodčí) 
 

    9.1.5 musí zaslat ihned po zaplacení pořádkové pokuty ústřižek složenky nebo jiný doklad o úhradě  
             na adresu řídícího orgánu a při utkání hraném bezprostředně po zaplacení pořádkové pokuty  
             nechat zapsat do zápisu o utkání poznámku o úhradě. 
             Neplnění této povinnosti bude považováno za nezaplacení pořádkové pokuty ve stanoveném  
             termínu a bude trestáno hracími důsledky dle článku 16, odstavce 5  SŘV 
 

    9.1.6 dle článku 12, odstavce 1  SŘV musí zabezpečit provádění lékařských prohlídek všech hráčů,    
             vést o tom záznamy, a to podle zásad vydaných příslušným orgánem státní správy 
 

    9.1.7 je povinen zaslat do 10 dnů po skončení soutěže hodnocení soutěže na adresu vedoucího  
             příslušné soutěže 
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9.2 Pořadatel je dále povinen zajistit: 
 

    9.2.1 hostujícímu družstvu zdroj pitné vody 
 

    9.2.2 hostujícímu družstvu k rozcvičení 3 míče 
 

    9.2.3 manometr pro měření tlaku míče 
 

    9.2.4 měřící tyč výšky sítě 
 

    9.2.5 kropení venkovního hřiště proti prašnosti 
 

    9.2.6 funkční lajnovačku a provedení nalajnování bílým vápnem čar před zahájením utkání, 
             mezi sety a zároveň na požádání 1. rozhodčího i během utkání 
 

    9.2.7 kartáč na kurty 
 

    9.2.8 ruční ukazatel stavu minimálně do 30 bodů 
 

    9.2.9 funkční hustilku s jehlou a hadičkou 
 

    9.2.10 na venkovních hřištích prodloužení útočných čar dle pravidla 1.3.4  OPV 
 

    9.2.11 v utkáních hraných v tělocvičnách zabezpečení hadru pro utírání podlahy 
 

    9.2.12 zaizolování volných konců ocelového lanka mezi kůly a sítí 
 

    9.2.13 prostor pro vyloučené hráče dle pravidla 1.4.5  OPV 
 

    9.2.14 zápisy o utkání včetně 2 kopií 
 

    9.2.15 kvalifikovaného zapisovatele (proškolený zapisovatel nebo kvalifikovaný rozhodčí), nesmí  
               být členem družstva uvedeným na zápisu o utkání   

    9.2.16 mít k dispozici „Rozpis soutěže“ a na požádání jej předložit rozhodčímu 
 

    9.2.17 všechny výsledky zapsáním do VISu hlásit SMS zprávou okamžitě po utkání na telefon 
              724 234 234. 
              Pozor: jednou SMS zprávou se musí odeslat výsledek vždy a pouze jediného utkání ve  
                         stanovené formě (viz níže uvedené příklady). 
              Výsledky lze nahlásit pouze v den konání utkání. 
 

Hlášení výsledku pomocí SMS zprávy a příklady 
 

Příklad: utkání č. 28 a výsledek z pohledu domácího družstva 3:1 (25:21, 25:20, 15:25, 25:23). 
 

Muži (podzim 2012 a jaro 2013 je uveden odlišně): 
 
 

FM-M (mezera) č. utkání (mezera) výsledek z pohledu domácího družstva (mezera) závorka 
a sety z pohledu domácího družstva konec závorky  FM-M 28 3:1 (21,20,-15,20) 
 

FM-M-J (mezera) č. utkání (mezera) výsledek z pohledu domácího družstva (mezera) závorka 
a sety z pohledu domácího družstva konec závorky  FM-M-J 28 3:1 (21,20,-15,20) 
 

Ženy: 
 

FM-Z (mezera) č. utkání (mezera) výsledek z pohledu domácího družstva (mezera) závorka 
a sety z pohledu domácího družstva konec závorky  FM-Z 28 3:1 (21,20,-15,20) 
 

Pozor: komunikujete s počítačem, to znamená, že musí být zachovány předepsané mezery, jména  

            skupin a správná čísla utkání atd., v názvech můžete použít jak malá tak velká písmena 
            (f = F, m = M, z = Z). Výsledek však musí být nahlášen v den konání utkání. 
 

10.  Náležitosti 
 

      10.1 Hráči a hráčky startují na platné průkazy člena ČVS a potvrzenou soupisku dle článku 7 SŘV.   
 

      10.2 Funkcionáři, uvedeni v zápise o utkání, se prokazují platným průkazem člena ČVS podle 
              článku 6, odstavce 6  SŘV (tito funkcionáři nemusí být uvedení na soupisce). 
 

      10.3 Na soupisce družstva musí být uvedeno minimálně šest hráčů (hráček) kromě hráčů  
              (hráček) se střídavým startem a hostujících hráčů.                                                                                      
              Hráč (hráčka) může být uveden (uvedena) pouze na soupisce jednoho družstva téže věkové  
              kategorie s výjimkou podle článku 9 a 10 SŘV.      
 

      10.4 Dospělí hráči startující ve vyšších soutěžích ČVS (od KP 2. třídy výše včetně) nesmí  
              nastoupit v soutěžích OS, mimo hráčů „H“ (výjimkou je článek 8, odstavec 1 SŘV). 
 

      10.5 Doplňování soupisek končí dnem 28. 2. 2013 - po tomto termínu lze soupisku doplnit o hráče  
              mládežnické kategorie a nově zaregistrované. 
 

      10.6 Přeřazovat hráče dle článku 8 odstavce 2 SŘV lze do 28. 2. 2013 
              (výjimkou je článek 8 odstavec 1 SŘV). 
 

      10.7 Další informace o soupiskách jsou uvedeny v článku 7  SŘV, v příloze č. 2  RS. 
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11.  Systém soutěží 
 

       11.1 Hraje se dlouhodobě systémem každý s každým podzim 2012 - jaro 2013. 
 

       11.2 Všechna utkání se hrají na tři vítězné sety. 
 

       11.3 MUŽI - hraje se systémem každý s každým dvoukolově. 
 

       11.4 ŽENY - hraje se systémem každý s každým tříkolově. 
 

       11.5 Polovina soutěže dle poslední věty článku 28, odstavec 4 SŘV je stanovena  
               u  OS ženy po 7. kole.  

 
12.  Hodnocení výsledků 
 

 Vítězství 3:0 a 3:1 se hodnotí třemi body, porážka žádným bodem, vítězství 3:2 se hodnotí 
dvěma body, porážka jedním bodem, kontumace odečtením jednoho bodu.                      
Zaviní li kontumaci obě družstva, odečte se každému družstvu jeden bod. 

 

 Vítězem v soutěži se stává družstvo, které v utkáních získalo nejvyšší 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.   
Dále dle článku 28, odstavce 2, písmena a) b)  SŘV. 

 

13.  Postupy 
 

 Družstva umístěná na 1. - 8. místě OS muži v případě vytvoření OS 1. a 2. třídy muži v dalším 
soutěžním ročníku 2013/2014 postoupí do OS 1. třídy muži (s výjimkou článku 28, odstavce 5  SŘV). 
 

 Vítězové OS muži a OS ženy v případě jejich zájmů postoupí přímo do KP 2. třídy. 
 

 OVS nahlásí při jejich zájmu postupující družstva mailem nebo poštou do 25. 6. 2013 předsedovi  
STK MS KVS. 

 
14.  Sestupy 
 

 Družstva umístěná na 9. - 11. místě OS muži v případě vytvoření OS 1. a 2. třídy muži v dalším 
soutěžním ročníku 2013/2014 sestoupí do OS 2. třídy muži (s výjimkou článku 28, odstavce 5  SŘV). 

 
15.  Rozhodčí 
 

 Delegaci rozhodčích provádí KR OVS. 
 

 Veškerou předelegaci provádí ing. Jiří Rucki - viz oddíl A, bod 1 RS. 
 

 Delegovaní rozhodčí jsou uvedeni v oddíle C2)  RS, tj. ve VISu. 
 

 Utkání řídí jeden rozhodčí (výjimka z OPV  22.1).     
 

 Při nedostavení delegovaného rozhodčího se postupuje dle článku 22  SŘV a metodického 
pokynu KR OVS Frýdek-Místek (příloha č. 9 RS). 

 

 Odměna rozhodčího za řízení 1 utkání je 200,- Kč.                                                          
Odměna je zdanitelným příjmem rozhodčího. Pořadatel odměnu nezdaňuje.  

 

 Stravné nenáleží rozhodčím v místě bydliště. 
 

 Jízdné se účtuje veřejnou hromadnou dopravou nebo 3,50 Kč za 1 km od místa bydliště bez 
ohledu na způsob dopravy (kilometrovné dle IDOS). 

  Jízdné rozhodčího v místě bydliště je paušál 30,- Kč bez doložení dokladů. 
 

 Odměna i další náležitosti (cestovní náhrady) náleží, i když se utkání neuskutečnilo.   
 

 Náležitosti rozhodčího vyplácí pořadatel před utkáním. 
 

 Zpravodaje KR OVS jsou zveřejňovány na webových stránkách  cstv.cz/frydek-mistek  

v puzzle Sportovní svazy - Okresní volejbalový svaz. 
 

 Rozhodčí řídí utkání v předepsaném úboru - modré tričko nebo bílé tričko fa Alea, Erreá, 
modré kalhoty nebo modré šortky, sportovní obuv, vždy platný odznak rozhodčího. 

 

 Listina rozhodčích je uvedena v příloze č. 4  RS. 
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16.  Námitky 
 

 Jejich podání se řídí články 29, 32, přílohou č. 1, písmeno C) SŘV. 
 

 Zasílají se doporučeně na adresu předsedy STK (oddíl A, bod 1  RS) a v kopii na adresu příslušné 
řídící soutěžní komise podle bodu 1  RS. 
 

 Poplatek za podání námitek (příloha č. 3 RS) se zasílá na č. účtu 12416007/0300, 
variabilní symbol 40 + třímístné číslo oddílu. 

 
17.  Odvolání proti rozhodnutí soutěžní komise 
 

 Jejich podání se řídí články 30, 31, 32, přílohou č. 1, písmeno C) SŘV. 
 

 Zasílají se doporučeně na adresu předsedy OVS (viz „Kontakty“  RS).   
 

 Poplatek za podání odvolání (příloha č. 3 RS) se zasílá na č. účtu 12416007/0300, 
variabilní symbol 40 + třímístné číslo oddílu. 

 
18.  Zápisy o utkání 
 

 Pořizuji se trojmo na předepsaném propisovacím ležatém formátu „Zápisu o utkání“ formátu  A4 podle 
článku 21 SŘV a zasílají se doporučeně nejbližší první pracovní den po utkání na adresu příslušné 
soutěžní komise podle bodu 1  RS.  
 

 V zápise je nutno uvádět číslo kola/číslo utkání. Čísla utkání jsou uvedena v rozlosování před 

prvním družstvem. 
 

Družstvo, které pošle neprodleně, tj. nejpozději první pracovní den po utkání mailem skenovaný zápis, 
nemusí zasílat poštou po utkání, ale najednou doporučeně do 3 dnů po ukončení podzimní části 
a doporučeně do 3 dnů po ukončení posledního kola jarní části. 
 

Zároveň je povinnost zapsat výsledek v den utkání do VISu - pozor, nelze zapsat jindy než v den 
utkání.       
 

 Skenované zápisy nutno zároveň zasílat mailem předsedovi KR OVS  -  viz oddíl A, bod 1 RS. 
 

 Pozdě odeslané zápisy se trestají pořádkovou pokutou 100,- Kč, opakované porušení 200,- Kč, 
v případě dalšího provinění předání disciplinární komisi. 
 

 Nenahlášený výsledek utkání do VISu se trestá pořádkovou pokutou 100,- Kč.  
Opakovaně nenahlášený výsledek do VISu se trestá pořádkovou pokutou 200,- Kč. 

 
19.  Tituly a ceny 
 

  Vítězové OS muži a OS žen získávají titul „Vítěz okresní soutěže Frýdek-Místek pro rok  2012/2013“ 
 a obdrží pohár. První 3 družstva obdrží diplomy. 

 
20.  Vítězové okresních soutěží Frýdek-Místek 2011 - 2012 
 

Muži - TJ Jäkl Karviná B    
 

Ženy - TJ Sokol Fryčovice      

 
Schváleno výborem OVS Frýdek-Místek dne 3. července 2012. 

 
  Předseda OVS                                                                                         Předseda STK OVS  
Kateřina Adámková                                                                                       Ján Windisch     
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B. Zařazení družstev do soutěží 
 
Okresní soutěž muži 
 
1. TJ Sokol Nýdek 
 
2. SK Třanovice 
 
3. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek A 
 
4. TJ Sokol Hnojník A 
 
5. TJ Jäkl Karviná B 
 
6. VK Raškovice 
 
7. TJ Sokol Mosty u Jablunkova 
 
8. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek B 
 
9. TJ Sokol Hnojník B 
 
10. VK Baška 
 
11. Tělocvičná jednota Sokol Staříč  
 
 

Okresní soutěž ženy 
 
1. TJ Sokol Fryčovice 
 
2. TJ TŽ Třinec B 
 
3. TJ Sokol Mosty u Jablunkova 
 
4. VK Baška 
 
5. VK Beskydy Frýdlant nad Ostravicí B 
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C. Soutěže 
 

     C1) Adresář organizačních pracovníků, hřišť, tělocvičen a hal  
 

    OS muži 
 

1. TJ Sokol Nýdek 

    Michal Rusz, Nádražní 490, 739 95 Bystřice nad Olší 
    TZ: 558 233 600, MT: 725 790 977, E:  michal.rusz@trz.cz     

    hřiště: za restauraci „Nýdečanka“, u fotbalového hřiště, Nýdek 
 
2. SK Třanovice 
    Leopold Ovčaří, 739 53 Hnojník192 
    TB: 552 321 825, TZ: 558 533 503, MT: 776 611 562, E:  leopold.ovcari@seznam.cz 
    hřiště: tělocvična ZŠ Třanovice  
 
3. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek A 

     René Zeman, Františka Podešvy 380, 739 25 Sviadnov 
     MT: 603 277 197, TZ: 608 272 237, E: zeman.rene@seznam.cz   

     hřiště: sokolovna, Novodvorská 667, Frýdek-Místek  
 
4. TJ Sokol Hnojník A 
     Radek Przybyla, 739 53 Střítež 
     MT: 604 173 814, E: przybyla@atlas.cz 
     hřiště: areál TJ Sokol Hnojník u fotbalového hřiště 
 
5. TJ Jäkl Karviná B 

    Rostislav Smiga, Na Kopci 2366, 734 01 Karviná-Mizerov, 
    MT: 723 329 568, TZ: 725 137 359, E: rostislav.smiga@cdcargo.cz 

    hřiště: ZŠ Družba, Karviná - Nové město 
 

 
6. VK Raškovice 

    Jiří Biolek, 739 04 Raškovice 536 
    MT:  602 795 507, E:  jiri.biolek@cez.cz 

    hřiště: antukové kurty TJ Sokol Raškovice   
 
7. TJ Sokol Mosty u Jablunkova 
     Karel Kohout, 739 98 Mosty u Jablunkova 1026 
     MT:  605 768 122, E byt:  Kohout.mosty@seznam.cz 
     hřiště: kurty u Obecního úřadu Mosty, Sokolovna TJ   
 
8. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek B  

     Michal Vávra, Smetanova 447, 738 01 Frýdek-Místek 
     MT + TZ: 724 542  471, E: misa.vavra@seznam.cz   

     hřiště: sokolovna, Novodvorská 667, Frýdek-Místek  
 
9. TJ Sokol Hnojník B 
     Radim Labuda, 739 53 Hnojník 413 
     MT: 605 803 541, E: boboradim@centrum.cz 
     hřiště: areál TJ Sokol Hnojník u fotbalového hřiště 
 
10. VK Baška 

    Vlastimil Cyrus, 739 01 Kunčičky u Bašky 112 
    MT: 602 523 150, TZ: 558 431 697, E:  v.cyrus@centrum.cz 

    hřiště: kemp na přehradě Baška 
 

 
11. Tělocvičná jednota Sokol Staříč 

    Ing. Libor Macháček, 739 43 Staříč 
    MT: 605 854 747, TZ: 596 580 171, E:  machacek.libor@seznam.cz 

    hřiště: kurty u Kulturního domu Staříč, zastávka Staříč - kostel 
 

 

mailto:Kohout.mosty@seznam.cz
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   OS ženy 
 

1. TJ Sokol Fryčovice 

    Ing. PhD. Pavlína Bočková, 739 45 Fryčovice 292 
    MT:  603 481 453, 723 730 518, E: pavlina.bockova@beskyd.cz 

    hřiště: uprostřed obce, areál TJ Sokol Fryčovice 
 
2. TJ TŽ Třinec B 
    Renáta Heczková 
    MT: 605 784 072, E: heczkova.renka@seznam.cz 
    hřiště: tělocvična gymnázium Třinec, Komenského 713    
 
 

3. TJ Sokol Mosty u Jablunkova 
     Eva Turková, 739 98 Mosty u Jablunkova 392 
     MT:  732 437 888, E:  eva1.turkova@seznam.cz 
     hřiště: sokolovna TJ Mosty u Jablunkova 
 
4. VK Baška 

    Jana Prokůpková 
    MT: 604 385 728, E: prokupcata@seznam.cz 

    hřiště: kemp na přehradě Baška 
 
5. VK Beskydy Frýdlant nad Ostravicí B 
    Alena Štorková 
    MT: 732 912 240, E: leonastorkova@seznam.cz 
    hřiště: sokolovna Frýdlant nad Ostravicí  
 
 

   C2) Rozlosování soutěží a delegace rozhodčích 
 

 Rozlosování soutěží a delegace rozhodčích najdete na webových stránkách ČVS (cvf.cz, vis.cvf.cz), 
kde je vždy aktuální stav, tzn., že jsou tam provedeny povolené změny termínů, předelegace 
rozhodčích, změny pořadatelství apod. 
Dále jsou tam kontakty na řídící soutěžních komisí a ORP družstev. 
 

Adresy jednotlivých soutěží: 
 

FM-M     http://www.cvf.cz/souteze.php.action=skupina&id=4443  
podzim  https://vis.cvf.cz/souteze/?action=rozpis&subint=4443 
 
FM-M-J http://www.cvf.cz/souteze.php.action=skupina&id=4492  
jaro        https://vis.cvf.cz/souteze/?action=rozpis&subint=4492 
 
FM-Z      http://www.cvf.cz/souteze.php?action=skupina&id=4444 
              https://vis.cvf.cz/souteze/?action=rozpis&subint=4444 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:heczkova.renka@seznam.cz
http://www.cvf.cz/souteze.php.action=skupina
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=rozpis
http://www.cvf.cz/souteze.php.action=skupina
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=rozpis
http://www.cvf.cz/souteze.php?action=skupina
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=rozpis
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Příloha č. 1 :  

 

     Zásady povinné péče o mládež 
 

  Výbor OVS Frýdek-Místek stanovuje povinnou péči o mládež v následujícím rozsahu: 
 

 

 Každé družstvo OS M, Ž - jedno družstvo juniorů (juniorek), kadetů (kadetek), žactva nebo 
minižactva. 
 

 Družstvo mládeže může plnit povinnost pouze pro jedno družstvo dospělých. 
 

 Povinnost je splněna, jestliže družstvo (družstva) mládeže v rozsahu výše uvedeným jsou zařazena 
do republikových, krajských nebo okresních soutěží ČVS 2012/2013 a soutěž řádně dokončí. 
 

 V případě nesplnění povinné péče o mládež se stanovuje poplatek 1.250,- Kč.  
 

Příloha č. 2 : 

 

     Soupisky družstev (dále jen „soupisky“)  
 
1. Oddíly musí před zahájením soutěže vyhotovit soupisku družstva. 
    Hráč může být uveden pouze na soupisce jednoho družstva téže věkové kategorie s výjimkou  
    článku 9 a 10 SŘV. 
    Hráči, kteří nebudou na soupisce uvedeni, nemohou za družstvo startovat. 
    Právo na vyplnění soupisky má oprávněný vedoucí pracovník družstva (ORP). 
    Soutěžní komise budou kontrolovat zápisy o utkání a porovnávat se soupiskou a neoprávněný start  
    hráče bude trestán pořádkovou pokutou a hracími důsledky. 
 

2. Na soupisce musí být uvedeny tyto údaje: 
 

 název oddílu    

 název soutěže 

 pořadové číslo hráče 

 jméno, příjmení a datum narození hráče 

 registrační číslo 

 označení hráčů se střídavým startem (S) a hostujících hráčů (H) 
 

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

4. Na soupisce nemusí být uvedeni funkcionáři, kteří se budou účastnit utkání s družstvem. 
 

5. Soupiska platí jedno soutěžní období.  
 

6. Takto potvrzené soupisky potvrdí oddíl razítkem a podpisem funkcionáře.  
 

7. Změny na soupiskách se provádí podle ustanovení článku 8  SŘV a za jejich správnost v každém  
    okamžiku odpovídá družstvo. 
    Provádění neoprávněných změn a manipulace se soupiskami je postihováno hracími důsledky a  
    trestá se rovněž disciplinárně.  
 

8. Doplňovat a měnit soupisku dle článku 8  SŘV  lze do 28. 2. 2013 (viz bod 10 RS). 
 

9. Originál soupisky se předkládá rozhodčímu před zahájením utkání ke kontrole. 
    Nepředložení soupisky nemá za následek nesehrání utkání, ale trestá se pořádkovou pokutou 
    ve výši 100,- Kč.  
 

10. Hráč může být uveden pouze na soupisce (soupiskách) jednoho oddílu. 
      Výjimkou je pouze start „H“ hráčů. 
 

11. Číslování oddílů pro VIS: číslo 3802 pro okres Frýdek-Místek neplatí, je nahrazeno číslem 8002     
      (viz příloha č. 2 směrnice ČVS č. 05/2011 změna 01/2012 ze dne 1. dubna 2012). 
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Příloha č. 3 :  
 

Sazebník pořádkových pokut, poplatků a příplatků 
 

 Za přestupky proti ustanovením rozpisu soutěže, SŘV a platných sportovně-technických předpisů 
mohou řídící orgán a soutěžní komise OVS ukládat oddílům, resp. družstvům, která se provinila, mimo 
hracích důsledků a disciplinárních trestů též pořádkové pokuty dle níže uvedeného sazebníku:           
 

Pořádkové pokuty: 
 

  1. Nedohraní soutěže - příloha č. 2, písmeno A), bod 1 SŘV                   dospělí až do výše 3. 000, Kč                                                                      
                                                                                                                   mládež až do výše 1. 500,- Kč 
 

  2a. Přihlášení se po vydání rozpisu soutěže                                                                          1. 000,- Kč  
 

  2b. Přihlášení se po určeném dni zaslání přihlášek do doby vydání rozpisu soutěže               500,- Kč  
 

  3. Nedodržení stanoveného termínu vytvoření soupisky ve VISu (bod 9  RS)                          200,- Kč 
 

  4. Neoprávněná manipulace se soupiskami, registračními průkazy 
      a jinými sportovně-technickými dokumenty                                                                         1.000,- Kč 
 

  5. Nenastoupení družstva k utkání určeného rozpisem soutěže s výjimkou vyšší moci 
      (příloha č. 2, písmeno A), bod 2 a) SŘV)                                              dospělí až do výše 3. 000, Kč                                                
                                                                                                                   mládež až do výše 1. 500,- Kč 
 

  6. Předčasné ukončení utkání (článek 20, bod 4 SŘV)                                                              300,- Kč  
 

  7. Neoprávněná změna termínu konání utkání bez splnění podmínek a bez vědomí STK 
      (článek 18 SŘV, bod 3 RS)                                                                                                    200,- Kč   
 

  8. Družstvo potrestáno hracími důsledky (článek 27 SŘV)                                                        300,- Kč 
 

  9a. Nenahlášení výsledku na VIS v den konání utkání (bod 17 RS)                                          100,- Kč                   
 

  9b. Opakované nenahlášení výsledku na VIS v den konání utkání (bod 17 RS)                       200,- Kč                                                    
 

10a. Neodeslání zápisu o utkání nejbližší první pracovní den poštou nebo mailem skenovaný zápis  
        (bod 17 RS)                                                                                                                          100,- Kč 
 

10b. Opakované neodeslání zápisu o utkání nejbližší první pracovní den poštou nebo mailem  
        skenovaný zápis (bod 17 RS)                                                                                              200,- Kč                                                    
 

11. Neplnění podmínek v bodu 9  RS a článků 14, 15, 17 SŘV                                                   200,- Kč 
 

12. Neoprávněné čerpání čekací doby                                                                                         100,- Kč 
 

13. Povolení dohrávky z důvodu nemoci                                                                                        50,- Kč 
 

14. Vyloučení člena družstva za první urážlivé chování                                                               100,- Kč 
 

15. Diskvalifikace člena družstva za první agresi nebo druhé urážlivé chování                           200,- Kč  
 

16. Pořádková pokuta za přestupky proti ustanovením sportovně - technických předpisů 
      dle článku 3 SŘV (příloha č. 2, písmeno B) SŘV)                               dospělí až do výše 5. 000,- Kč 
                                                                                                                   mládež až do výše 3. 500,- Kč 
 

17. Nastoupení neregistrovaného hráče k utkání                                                                         100,- Kč 
 

18. Nepředložení soupisky družstva před zahájením utkání ke kontrole 
     (článek 7, odstavec 9  SŘV, bod. 10  RS, příloha č. 2  RS)                                                    100,- Kč   
 

19. Start hráče na občanský průkaz nebo cestovní pas                                   za každého hráče 30,- Kč 
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Poplatky a příplatky: 
 

 Jsou uvedeny poplatky i příplatky dle sazebníku uvedených v příloze č. 1  SŘV, v příloze č. 1 DŘV, 
v příloze č. 1 RŘV, v příloze č. 1 PŘV:           
 
1. Poplatek za převod soutěže na jiný právní subjekt 
    (příloha č. 1, písmeno A) SŘV)                                                                                            1. 000,- Kč 
 

2. Poplatek za změnu termínu konání utkání podle článku 18, odstavec 2, písmeno c)  SŘV 
    (příloha č. 1, písmeno B)  SŘV, bod 3  RS)                                                                             100,- Kč 
 

3. Poplatek za podání námitek a odvolání 
    (příloha č. 1, písmeno C) SŘV)                                                                                    dospělí 500,- Kč 
                                                                                                                                         mládež 300,- Kč 
 

4. Poplatek oddílu za odvolání v disciplinárním řízení 
    (příloha č. 1, bod 1, písmeno b) DŘV)                                                                                      200,- Kč 
 

5. Poplatek jednotlivce za odvolání v disciplinárním řízení 
    (příloha č. 1, bod 1, písmeno c)  DŘV)                                                                 starší 19 let 150,- Kč 
                                                                                                                  mládež od 15 do 19 let 50,- Kč 
                                                                                                                             mládež do 15 let neplatí 
 

6. Poplatek za vystavení nového průkazu a obnovy průkazu 
    (příloha č. 1, pořadové.číslo1 RŘV)                                                             dospělí  od 19 let 200,- Kč 
                                                                                                                          mládež do 19 let 100,- Kč 
                                                                                                                          mládež do 12 let neplatí 
 

7. Příplatek za vystavení nového průkazu a obnovy průkazu při použití písemného způsobu 
    (příloha č. 1, pořadové číslo 2 RŘV)                                                             dospělí od 19 let 100,- Kč 
                                                                                                                          mládež do 19 let 100,- Kč                                                                                                                           
                                                                                                                          mládež do 12 let neplatí 
 

8. Poplatek za odvolání proti rozhodnutí RMK v registračním řízení 
    (příloha č. 1, pořadové číslo 3 RŘV)                                                             dospělí od 19 let 500,- Kč 
                                                                                                                          mládež do 19 let 300,- Kč 
                                                                                                                          mládež do 12 let neplatí 
 

9. Poplatek za přestup nebo hostování jednotný pro všechny soutěže 
    (příloha č. 1, pořadové číslo 1 PŘV)                                                            dospělí  od 19 let 600,- Kč 
                                                                                                                          mládež do 19 let 300,- Kč 
                                                                                                                          mládež do 12 let neplatí 
 

10. Poplatek za předčasné ukončení hostování jednotný pro všechny soutěže 
     (příloha č. 1, pořadové číslo 2 PŘV)                                                            dospělí od 19 let 200,- Kč 
                                                                                                                          mládež do 19 let 100,- Kč 
                                                                                                                          mládež do 12 let neplatí 
 

11. Příplatek za přestup, hostování nebo předčasné ukončení hostování 
     při použití písemného způsobu (příloha č. 1, pořadové číslo 3 PŘV)          dospělí od 19 let 100,- Kč 
                                                                                                                          mládež do 19 let 100,- Kč 
                                                                                                                          mládež do 12 let neplatí 
 

12. Poplatek za odvolání proti rozhodnutí RMK v přestupním řízení 
      (příloha č. 1, pořadové číslo 4 PŘV)                                                           dospělí od 19 let 500,- Kč 
                                                                                                                          mládež do 19 let 300,- Kč 
                                                                                                                          mládež do 12 let neplatí 
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Příloha č. 4 : 
 

Listina rozhodčích okresních soutěží Frýdek-Místek soutěžní ročník 2012/2013 
 

    I. třída 
 

1. Dušan Duraj, tř. Osvobození 1675/33, 735 06 Karviná - Nové Město 

      mobil 724 008 532, byt 596 314 716, zaměstnání 596 301 346 

      byt  dusan.duraj@seznam.cz , zaměstnání  duraj@vokd.cz 
 

2. Ing. Miroslav Kacíř, Poštovní 368, 739 61 Třinec I - Staré Město 

      mobil 606 735 378, zaměstnání 558 535 271 

      mkacir@et.trz.cz 
 

3. Ing. Pavel Petrovský, Vojtěcha Martínka 2373, 738 02 Frýdek-Místek 

     mobil zam.  603 489 118, zaměstnání 596 697 183   

      byt  pav.pet@klikni.cz , zaměstnání  pavel.petrovsky@smvak.cz 
 

4. Ing. Jiří Rucki, Komorní Lhotka 21, 739 53 Hnojník  

      mobil 733 383  865, 774 968 843 

      jwrucki@seznam.cz 
 

5. Rudolf Šrámek, Kašparova 10, 700 30 Ostrava 

      mobil 732 209 770, byt 556 852 795 

      sramek.rudolf@seznam.cz 
 

6. Ing. Štrouf Dobroslav, Soběšovice 272, 739 38 Dolní Domaslavice 

      mobil 777 103 724 

       strouf.d@seznam.cz   
 

    II. třída 
 

1. Petra Halatová, Novodvorská 3059, 738 01 Frýdek-Místek 

       mobil 774 865 505, 605 965 505 

       kedra@centrum.cz 
 

2. Pavel Holešovský, Slezská 1400/22, 737 01 Český Těšín 

       mobil 736 433 940 

       byt holesovskypavel@seznam.cz 
 

3. Karel Kohout, 739 98 Mosty u Jablunkova 1026 

       mobil 605 768 122 

       kohout.mosty@seznam.cz 
 

4. Ing. Miroslav Svoboda, 1. máje 1798, 738 01 Frýdek-Místek 

       mobil 602 567 220, zam.  558 482 930 

       byt  svoboda52@seznam.cz 
 

5. Oldřich Štork, Hlavní 1333, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

       mobil 737 852 595 

      byt  leonastorkova@seznam.cz 

mailto:mkacir@et.trz.cz
mailto:pavel.petrovsky@smvak.cz
mailto:jwrucki@seznam.cz
mailto:strouf.d@seznam.cz
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   III. třída 
 

1. Michaela Cigánová, Novodvorská 3062, 738 01 Frýdek-Místek 

       mobil 724 412 285 

       michaelaciganova@seznam.cz 
 

 

2. Petra Cigánová, Bezručova 171, 738 01 Frýdek-Místek 

       mobil 734 871 910 

       petra.ciganova.volejbal@gmail.com 
 

3. Barbora Kubalová, Myslík 10, 739 41 Palkovice 

       mobil 777 331 092 

       bara.kubalova@seznam.cz 
 

4. Jan Mičulka Bc., 739 41 Palkovice 313 

       mobil 733 653 692 

       janmiculka@seznam.cz 
 

5. Karel Pszczolka, 739 56 Ropice 86 

       mobil 737 391 095, byt 558 735 782 

       karel.pszczolka@seznam.cz 
 

6. Ján Windisch, 739 30 Lískovec 17E 

       mobil 739 201 519 

       windischj@seznam.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bara.kubalova@seznam.cz
mailto:windischj@seznam.cz
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Příloha č. 5 : 

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU  2011/2012 
 
OS MUŽI - skupina A  
 

1. TJ Jäkl Karviná B                              7   7  0  0  0  21:3   580:451  21 
2. TJ Sokol Palkovice B                        7   4  1  1  1  17:10 607:545  15 
3. TJ Sokol Mosty u Jablunkova           7   4  1  0  2   16:8  522:475  14 
4. VK Raškovice                                   7   3  1  1  2  15:12  605:559 12 
5. TJ Sokol Nýdek                                7   2  0  2  3  13:15  576:591   8 
6. ŠSK Beskydy B                                7   2  0  0  5   9:16   527:579   6 
7. VK Baška B                                      7   2  0  0  5   6:17   436:548   6 
8. TJ Sokol Ropice                               7   0  1  0  6   4:20   478:583   2           
 

OS  MUŽI - skupina B 
 

1. VK Baška A                                      6   3  3  0  0  18:7   567:476  15 
2. TJ Sokol Frýdek - Místek B              6   4  0  1  0  14:7   487:441  13 
3. TJ Sokol Frýdek - Místek A              6   3  1  1  1  15:8   508:442  12 
4. TJ Sokol Hnojník B                           6   3  0  2  1 13:10  498:459  11 
5. SK Třanovice                                    6   2  1  0  3  10:12  444:474  8 
6. TJ Sokol Hnojník A                           6   0  1  1  4   5:17  397:515   3 
7. Tělocvičná jednota Sokol Staříč       6   0   0  1  0  4:18  339:533   1 
 

OS  MUŽI - skupina C 
 

1. TJ Jäkl Karviná B                            7    6  0  0  1  18:6   585:472    18 
 2. VK Baška A                                    7    5  0  1  1 18:10  654:570    16 
 3. TJ Sokol Palkovice B                     7    5  0  0  2  16:8   552:505    15 
 4. VK Raškovice                                7    2  2  2  1  16:14  640:647   12 
 5. TJ Sokol Mosty u Jablunkova       7    2  1  0  4   11:14  541:578    8 
 6. TJ Sokol Frýdek - Místek A           7   1  2  0  4   10:17  550:594    7 
 7. TJ Sokol Frýdek - Místek B           7   1  0  1  5   9:18   554:621     4 
 8. TJ Sokol Hnojník B                       7   1  0  1  5    8:19  545:634      4 
 

OS  MUŽI - skupina D 
 

1. Tělocvičná jednota Sokol Staříč      6   4  2  0  0  18:7    592:527  16 
2. TJ Sokol Nýdek                               6   4  0  1  0  15:9    540:470  13 
3. TJ Sokol Hnojník A                          6   2  1  1  2  13:11  531:520   9 
4. SK Třanovice                                   6   2  2 0  2  12:13   543:542   8 
5. ŠSK Beskydy B                               6   2  1  0  3  11:12   528:511   8 
6. TJ Sokol Ropice                              6   2  0  0  4   8:13    434:486   6 
7. VK Baška B                                     6   1  0  0  5   4:16    372:484   3 
 

OS  -  ženy 
 

1. TJ Sokol Fryčovice                         12  8  3  0  1  34:11  1047:829  30 
2. TJ TŽ Třinec B                               12  8  1  2  1  32:17  1098:982   28 
3. VK Raškovice B                             12  2  1  4  5  21:31  1062:1166 12 
5. VK Baška                                       12  1  3  2  6  19:30    980:1061 11 
6. TJ Sokol Hnojník                            12  2  1  1  8  14:31   868:1017   9 
 
V tabulkách dospělých jsou uvedeny údaje v tomto pořadí: 
 

- počet odehraných utkání 
- počet vítězných utkání za 3 body (3:0, 3:1) 
- počet vítězných utkání za 2 body (3:2) 
- počet prohraných utkání za 1 bod (2:3) 
- počet prohraných utkání za 0 bodů (0:3, 1:3) 
- poměr setů 
- poměr míčů 
- počet bodů 
(není uvedena kolonka kontumace, jelikož k žádné nedošlo) 
 

https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3040&id=14841
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3040&id=14841
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3041&id=14848
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3042&id=14857
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3282&id=16334
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3041&id=14853
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3040&id=14847
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3282&id=16337
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3282&id=16331
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3041&id=14850
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3041&id=14849
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3041&id=14850
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3283&id=16341
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3282&id=16337
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3283&id=16339
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3282&id=16333
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3282&id=16331
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3282&id=16332
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3042&id=14857
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3041&id=14848
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3282&id=16338
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3282&id=16338
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3282&id=16338
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3283&id=16339
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3282&id=16334
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3282&id=16337
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3283&id=16341
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3041&id=14853
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3283&id=16344
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3283&id=16343
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3042&id=14855
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3042&id=14860
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3042&id=14857
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3042&id=14859
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3042&id=14860
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Okresní soutěž žactva 
 

1. ŠSK Beskydy B              66 bodů 
2. ŠSK Beskydy C                               48  
3. VK Beskydy Frýdlant n. O.               38 
4. SK Metylovice             31 
5. TJ Sokol Palkovice                          28 
6. ŠSK Beskydy D                              18 
7. VK Raškovice                                 10 
8. ŠSK Beskydy E                                8 
 

Celkem bylo odehráno šest turnajů včetně kvalifikace 
(8. 10. 2011, 19. 11. 2011, 17. 12. 2011. 28. 1. 2012, 19. 3. 2012, 28. 4. 2012) 
a družstva odehrála celkem 18 utkání.    
 
Celkové pořadí  OS minivolejbalu trojic soutěžního ročníku  2011/2012 : 
   

                                                 1.   ŠSK Beskydy A                       76   bodů               

2. SK Metylovice žáčky              72 

3. ŠSK Beskydy B                       64 
4. VKB Frýdlant A                       44 

5. SK Metylovice žáci                  37 

6. TJ Sokol Palkovice A               35                     

7. ŠSK Beskydy C                        29 

8. ŠSK Beskydy D                        28 

9. VKB Frýdlant B                        25 

10. VKB Frýdlant C                        24 

11. VK Raškovice                           15 

12. TJ Sokol Palkovice                     5 
 

   V šesti turnajích odehrálo každé družstvo celkem 20 utkání 
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Příloha č. 6:  

 
OVS Frýdek - Místek  Vyúčtování 2011/2012 - celkový roční přehled 

         

  Oddíly 3 4 5 6 7 8 9 10 

VK  Baška                 

Fryčovice                 

Hnojník                 

 Kozlovice 

    

        

Kunčice p /O.                 

Morávka                 

SK Metylovice 2800 3700 -200       -1400 4900 

Mosty                 

Nýdek                 

Palkovice 2000 2200 -200       -600 3400 

 VK Raškovice 1200 1500 -150 -150     -600 1800 

Pstruží                 

Ropice                 

Třanovice                 

Třinec                 

VKB Frýdlant 1800 4300 -250 -150     -1400 4300 

Sok. Frýdek                 

Sok. Staříč         

 

      

ŠSK  Beskydy 11200 3000 -600       -5600 8000 

  19000 14700 -1400 -300 0 0 -9600 22400 
 

      

           
         

LEGENDA: 
          

3 -  Dotace OVS za účast a dokončení okresních soutěží mládeže 2011/12 dle klíče:  
           /mistr turnaje   6 x žáci,žačky -společně    á 200,- Kč na turnaj + 800,- Kč pořadatel / 

             4 -  / mistr turnaje minižáci, minižačky -  6 x  á 100,- Kč na  turnaj   + 500,- Kč pořadatel /   

          5 - Vklady soutěže mládeže  100,-  Kč za družstvo , 50,- Kč za družstva mini  - za rok 2011/12 

          6  - Pokuty soutěže mládeže 2011 / 12 - mini  Raškovice  neúčast na jednom turnaji, 
       a žačky VK Frýdlant rovněž na jednom turnaji- odejmutí dotace za neúčast a pokuta 150 Kč  

          7 - Nezaplacené pokuty soutěže dospělých  2011/ 2012 k 1.7.2012 
   

             8 - Částka k úhradě družstvy  nutno uhradit před zahájením soutěží  do 30.7.2012  
          na účet  OVS - 1241607/ 0300 ,   var symbol 40 + poslední trojčíslí oddílu  
 

             9 - Odpočet vyplacené zálohy  OP žactva - 23.1.2012 - za utkání hraná v roce 2011 
 

            10 - Částka celkového ročního vyúčtování  k odeslání  jednotlivým oddílům do 31.7.2011 z účtu  
          OVS 
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Pozn.: Nesplnění podmínky péče o mládež pro sout. období  2012 / 2013 je uhrazen oddíly ve výši  

                1250,-Kč  za každé družstvo dospělých  v  termínu  s podáním přihlášky do soutěže  

          

          Přílohu sestavil:   Ing. Lumír Hajdušek, hospodář OVS                                       

                                                         3. 7. 2012 

        Dotace  oddílům: 
 

          
Mini trojic 

2011/2012 

1. kolo 

27.4. 

2. kolo 

4.5. 

3. kolo 

18.5. 

4. kolo 

1.6. 

5. kolo 

8.6. 

6. kolo 

22.6. 

CELKEM 

ŠSK Beskydy      

4 dr. 

    200  200      400      900      900      400     3000 

VKB Frýdlant     

3 dr. 

    300  800      800      300      800     1300     4300 

SK Metylovice    

2 dr. 

    700  700      700      200      700       700     3700 

Sokol Palkovice     

2 dr.  

    700  200       200      700       200        200     2200 

VK Raškovice     

1 dr. 

    100    X      600      600      100       100     1500 

        Součet   2000  1900     2700    2700     2700     2700 14700 

 Počet družstev      10       10       12      12       12       12  

 

 kvalifikace 1. turnaj  2. turnaj 3. turnaj 4. turnaj 5. turnaj Celkem 

záloha    
01/12 doplatek 

  8.10.2011 19.11.2011 17.12.2011 28.1.2012 19.3.2012 28.4.2012      
ŠSK 
Beskydy 

2x800, 
4x200 

1x800+ 
4x200 

1x800,  
4x200 

1x800, 
4x200 

1x800, 
4x200 

2x800,4x200 
11200 5600 5600 

                    

Raškovice 200 200 200 200 200 200 1200 600 600 
                    

Metylovice 200 800+200 200 200 800+200 200 2800 1400 1400 
                    
VK 
Frýdlant 200 200 800+200 200 kont 200 1800 1400 400 
                    

Palkovice 200 200 200 800+200 200 200 2000 600 1400 
                    

                    

Celkem 3200 3200 3200 3200 3000 3200 19000 9600 9400 
                    
počet 
družstev 

8 8 8 8 7 8       
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Příloha č. 7:  

 

AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ ČINNOSTI 
(příloha č. 2 ke směrnici 07/2012 Disciplinární řád volejbalu) 

 

1. Automaticky se zastaví nepodmíněně závodní činnost včetně výkonu všech činností a funkcí   
   uvedených v zápise o utkání (dále jen „zastavení činnosti“) hráči, trenérovi, asistentovi trenéra,     
   masérovi a lékaři (dále jen „člen družstva“) na dvě utkání soutěže, pokud mu byla udělena     
   sankce „Vyloučení“ za první urážlivé chování (ČK - červená karta) - porušení pravidla 21.3.2.2. 
   Člen družstva se zastavenou činností nemůže být uveden ani v rubrice „Funkcionáři“ v zápisu o   
   utkání. 
   Porušení tohoto ustanovení má za následek kontumaci utkání.  
   Zastavení činnosti se netýká udělení sankce „Vyloučení“ za druhé hrubé chování téhož člena  
   družstva ve stejném utkání (ČK - červená karta) - porušení pravidla 21.3.2.3. 
 

2. Povinnost zastavit činnost členu družstva je povinností příslušného volejbalového oddílu (dále jen  
    „oddíl“). 
    Tato povinnost se týká oddílu i pro případ udělení karty v prvním utkání tzv. dvojutkání. 
 

3. Plnění povinnosti podle odst. 2 sleduje a kontroluje příslušná soutěžní komise. 
 

4. Udělená sankce a zastavení činnosti platí vždy pro soutěž, ve které byla udělena. 
 

5. Udělené sankce se nepřevádějí do dalšího soutěžního období. 
 

6. 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 sankci „Vyloučení“ a „Diskvalifikace“ v důsledku opakovaného hrubého chování 
    (pravidla 21.3.2.3 a 21.3.3.4). 
 

7. 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, povinností 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, odst. 1  DŘV okamžitě     
    zastavenu činnost. 

 
Doplnění pro OS FM: 
 

 Byl-li hráč, trenér nebo funkcionář v utkání diskvalifikován, má okamžitě zastavenou veškerou 
závodní činnost včetně okamžitého zákazu všech činností a funkcí uvedených na zápise o utkání. 
 

Tuto skutečnost bere oddíl na vědomí prostřednictvím kapitána, který podepisuje zápis o utkání.  
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Příloha č. 8 : 
 

METODICKÝ POKYN 
ke startu dvou liber v soutěžích ČVS 

 

Článek I 
Úvodní ustanovení 

 
KR ČVS vydává, v souvislosti se změnou Oficiálních pravidel volejbalu, pravidla 19 „Hráč libero“ 
(dostupných na www.fivb.org) s účinností od 1. 1. 2011, metodický pokyn ke startu dvou liber 
v soutěžích ČVS. 
 

Článek II 
Složení družstva 

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

 

Článek III 
Změna pravidla 19 Hráč libero 

19.1 Určení libera 
 

19.1.1 Každé družstvo má právo určit ze seznamu hráčů (prav. 4.1.1) až dva (2) specializované 
obranné hráče “libera”. 
 

V soutěžích ČVS mohou být určeny dvě libera pouze tehdy, pokud je družstvo složeno z dvanácti 
hráčů. Např. v případě pouze jedenácti hráčů může hrát družstvo pouze s jedním liberem. 
 

19.1.2 Všechna libera musí být před utkáním zaznamenána do zápisu o utkání do zvláštních řádků, 
k tomu určených. 
 

V soutěžích ČVS se v případě použití dosavadního tiskopisu „Zápisu o utkání“ zapíše startující libero 
do rubriky „Libero“ a případné druhé libero se v rubrice „Družstva“ označí písmenem „L“ za příjmením 
hráče. 
 

19.1.3 Před utkáním musí trenér (prav. 5.2.2) určit jedno libero, jako startující libero. 
Libero na hřišti je hrajícím liberem. Pokud je další hráč určen jako libero, působí jako druhé libero. 
 

19.1.4 Na hřišti může být v jednom okamžiku pouze jedno libero. 
 

19.1.5 Libero nemůže být kapitánem družstva, ale ani kapitánem ve hře, pokud je ve 
funkci libera (prav. 5). 
 

19.2 Výstroj 
Libera musí mít oblečena úbor (prav. 4.3), kterého alespoň dres (nebo bunda/vesta pro nově určené 
libero) bude barevně kontrastovat od dresů ostatních členů družstva. Úbor liber může mít odlišné 
provedení, ale číslování musí mít stejné s ostatními členy družstva. 
 

19.3 Činnosti týkající se libera 
 

19.3.1 Herní činnosti 
 

19.3.1.1 Liberu je dovoleno vyměnit kteréhokoliv hráče zadní řady (prav. 7.4.1.2). 
 

19.3.1.2 Jeho herní činnost je omezena hrát jako hráč zadní řady a není mu dovoleno dokončit útočný 
úder kdekoliv včetně hřiště a volné zóny, jestliže je míč v okamžiku úderu zcela nad úrovní horního 
okraje sítě (prav. 13.2.2; 13.2.3; 13.3.5). 
 

19.3.1.3 Nesmí podávat (prav. 12), blokovat (prav. 14.1) ani se pokoušet o blok (prav. 14.6.2; 14.6.6). 
 

19.3.1.4 Hráč nesmí dokončit útočný úder zcela nad úrovní horního okraje sítě, jestliže k němu míč 
přilétá od libera zahraný vrchním odbitím prsty v přední zóně (prav. 13.3.6). Pokud libero provede 
stejnou akci vně vlastní přední zóny, útočný úder se může bez omezení dokončit 
(prav. 1.4.1; obr. č. 1b). 
 

19.3.2 Výměny hráčů 
 

19.3.2.1 Výměny uskutečněné liberem nejsou považovány za řádná střídání (prav. 15.5). 
Počet výměn není omezen, ale mezi dvěma výměnami musí být uskutečněna dokončená rozehra 
(vyjma situace kdy v důsledku udělení trestu libero nuceně postoupí do pozice č. 4 nebo přestane být 
libero schopno hry a rozehra není dokončena). 
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19.3.2.2 Hrající libero může být vyměněno pouze řádně vyměněným hráčem svého postavení, nebo 
druhým liberem. Řádně vyměněný hráč může vyměnit kterékoliv libero. 
Trenér má právo vyměnit hrající libero druhým liberem z jakýchkoliv důvodů po dokončené rozehře, a 
to kdykoliv v průběhu utkání. 
 

19.3.2.3 Výměny musí být uskutečněny pouze, když je míč mimo hru (prav. 8.2) a dříve než dal 
rozhodčí zapískáním pokyn k podání (prav. 12.3). 
 

19.3.2.4 Na začátku setu nesmí libero vstoupit do hřiště, dokud druhý rozhodčí nezkontroluje základní 
sestavu (prav. 7.3.2; 12.1). 
 

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

19.3.2.6 Opakované opožděné výměny vedou k okamžitému přerušení hry a udělení sankce za 
zdržování (prav. 16.2). Družstvo, které bude následně podávat bude určeno dle udělené sankce. 
 

19.3.2.7 Libero a vyměněný hráč smějí vstupovat a opouštět hřiště pouze přes „zónu výměny libera“ 

(prav. 1.4.4; 7.5.1; obr. 1b). 
 

19.3.2.8 Všechny výměny libera musí být zaznamenány do Zápisu o výměnách libera (nebo do 
elektronického zápisu, pokud je použit) 
 

19.3.2.9 Nedovolené výměny libera (kromě jiného) zahrnují: 
- mezi dvěma výměnami libera není dokončena rozehra 
- libero je vyměněno jiným než předtím řádně vyměněným hráčem 
Nedovolené výměny libera jsou sankcionovány stejně jako chyby v pořadí postupu (prav. 7.7.2; 
26.2.2.2). 
 

19.4 Určení nového libera 
 

19.4.1 Družstvo se dvěma libery: 
 

19.4.1.1 Pokud družstvo má určené dvě libera a jedno není schopno pokračovat ve hře (vyloučení, 
onemocnění, zranění apod.), má družstvo právo hrát pouze s jedním liberem a druhé libero se stane 
liberem hrajícím. V tomto případě není dovoleno určení nového libera s výjimkou situace, kdy hrající 
libero se stane nezpůsobilé ke hře po celé utkání a druhé libero je rovněž prohlášeno za neschopné 
pokračovat. 
 

19.4.2 Družstvo s jedním liberem: 
 

19.4.2.1 Pokud je v zápise o utkání uvedeno pouze jedno libero, v případě, že je prohlášeno za 
neschopné ke hře, může trenér určit jako libero pro zbytek zápasu kteréhokoliv jiného hráče (s 
výjimkou vyměněného liberem), který není v okamžiku určení nového libera na hřišti. Trenér 
(v případě absence trenéra kapitán ve hře) musí požádat druhého rozhodčího o „určení nového 
libera“. 
 

19.4.2.2 Pokud se nově určené libero stane neschopným ke hře, je možné provést další nová určení 
libera, ale nikdy se původní libero nesmí vrátit zpět do zápasu. 
 

19.4.2.3 Kapitán, na základě žádosti trenéra, může přenechat všechny pravomoci vedení družstva 
(prav. 5.1.2), aby mohl být nově určeným liberem. 
19.4.2.4 V případě nově určeného libera, musí být jeho číslo zaznamenáno do místa pro poznámky v 
zápise o utkání (Zápise o výměnách libera nebo elektronického zápisu, pokud je použit) (prav. 7.3.2; 
19.1.2; 25.2.2.7). 
Nově určené libero musí mít oblečen dres (vestu) označující, že je hrajícím liberem. 
 

19.5 Vyloučení a diskvalifikace 

Pokud je libero vyloučeno nebo diskvalifikováno, tak může být přímo vyměněno druhým liberem. 
Pokud má družstvo pouze jedno libero, musí hrát bez libera po celou dobu trvání sankce. 
 

Článek IV 
Závěrečná ustanovení 

 

Tento „Metodický pokyn ke startu dvou liber v soutěžích ČVS“ byl na návrh KR ČVS projednán a 
schválen SR ČVS dne 15. června 2011 a nabývá účinnosti 1. 7. 2011. 
 

Zpracoval: Tomáš Vojtíšek na základě původního překladu Martina Hudíka 
 

Pavel Z e m a n v .r.                                                                                        Vladimír T a b a r a 
předseda KR ČVS                                                                                            sekretář KR ČVS 
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Příloha č. 9 : 

 

METODICKÝ POKYN 
při nedostavení se rozhodčího k utkání 

v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 
 
1. Při nedostavení se rozhodčího k utkání se postupuje podle článku 22, odstavce 3 
    směrnice ČVS č. 04/2011 - změna 01/2012 Soutěžního řádu volejbalu (dále jen „SŘV“). 
 

2. Okresní soutěže Frýdek-Místek dospělých dle článku 2, odstavec 6 SŘV, 
    článku 4, odstavec 2, písmeno c) SŘV, článku 6, odstavec 1 SŘV 
    jsou považovány jako nemistrovské soutěže. 
 

3. Nedostaví-li se rozhodčí k utkání, postupuje se takto (článek 22, odstavec 3  SŘV): 
 

  a) čerpá se čekací doba ve výši patnácti minut 
      (článek 19, odstavec 5  SŘV, článek 19, odstavec 3  SŘV) 
 

  b) utkání řídí rozhodčí s potřebnou kvalifikací, na kterém se kapitáni dohodnou, nebo jestliže nebylo  
      dosaženo dohody, rozhodne losování kapitána hostujícího družstva 
      (článek 22, odstavec 3, písmeno c) SŘV). 
      Potřebná kvalifikace: rozhodčí minimálně III. třídy, uvedení na listině rozhodčích   
                                        (přednostně z okresní listiny Frýdek-Místek). 
 

  c) není-li přítomen žádný rozhodčí, utkání řídí trenér jednoho družstva, nebo jiný funkcionář   
      starší 18 let, případně v okresních soutěžích hráč starší 18 let, na kterém se kapitáni dohodnou,  
      nebo bude určen losem (článek 22, odstavec 3, písmeno e) SŘV).  
 

4. Potřebná kvalifikace rozhodčího dle článku 22, odstavec 3, poslední věty SŘV je dána 
 

    - směrnicí ČVS č. 08/2011 „Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS“  
      schválenou výborem ČVS dne 22. května 2011, 
 

    - prováděcím předpisem ke směrnici ČVS č. 08/2011 „Školení rozhodčích a školitelů v ČVS“,  
      schválený Správní radou ČVS dne 20. července 2011, 
 

    - a příslušným rozpisem soutěže.     
 

5. Vždy se o postupu musí do poznámek zápisu o utkání ve volejbalu provést před začátkem utkání  
     do poznámek zápisu utkání ve volejbalu záznam, že utkání se hraje v okresních soutěžích  
     opětovně jako nemistrovské, který zapíše náhradní rozhodčí, a podepíší oba kapitáni družstev 
     (článek 22, odstavec 4 SŘV). 
 

     Odmítnutí sehrání utkání se trestá hracími důsledky podle článku 27, odstavec 1, písmeno b) SŘV  
     (článek 22, odstavec 4 SŘV). 
 

     Náhradní rozhodčí poznamená v poznámkách zápisu o utkání ve volejbalu čerpání čekací doby   
     (článek 19, odstavec 3 SŘV).  
 

6. Dostaví-li se delegovaný rozhodčí opožděně, pak v případě, že utkání rozhoduje trenér nebo  
    funkcionář ustanovený podle článku 22, odstavec 3, písmeno e) SŘV 
    a zároveň dle odstavce 3, písmeno c) tohoto metodického pokynu, bude provedena výměna.  
    Výměna se provede při nejbližším přerušení hry (článek 22, odstavec 5 SŘV). 
 

7. Řídí-li utkání náhradní rozhodčí, přísluší mu odměna za řízení utkání a cestovní náhrady  
    jako delegovanému rozhodčímu (článek 22, odstavec 7  SŘV).   
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Příloha č. 10: 
 

METODICKÝ POKYN 
 

k vyplňování a vedení „Zápisu o utkání ve volejbalu“ 
v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 

 

1. Všeobecná ustanovení 
 

1.1 Zápis o utkání ve volejbalu (dále jen „zápis“) vede kvalifikovaný zapisovatel (čl. 21, odst. 3 SŘV) 
nebo vyškolený rozhodčí v souladu s Oficiálními pravidly volejbalu (dále jen „OPV“),   

         Soutěžním řádem volejbalu (dále jen „SŘV“), Disciplinárním řádem ČVS a Rozpisem  
         soutěže (dále jen „RS“). 
 

  1.2 V soutěžích se pořizuje trojmo samo-propisovací zjednodušený zápis formátu A4  nebo  
        přes kopíráky (článek 21, odstavec 1  SŘV). 
 

  1.3 Zapisovatel plní svoji funkci vsedě u stolku zapisovatele na opačné straně hřiště než první   
        rozhodčí a čelem k němu (pravidlo 25.1  OPV).    
 

  1.4 Zapisovatel vede zápis v souladu s pravidly a ve spolupráci s prvním rozhodčím 
        (výjimka z pravidla 25.2 OPV).  
 

  1.5 Veškeré údaje (mimo vlastnoručních podpisů) se zapisují hůlkovým písmem. 
 

2. Před utkáním: 
 

  2.1 Zapisovatel zaznamenává data o utkání a družstvech včetně jména a čísla libera, v souladu  
         s platnými předpisy, zajišťuje podpisy kapitánů a trenérů 
         (pravidla 25.2.1.1  OPV, 4.1 OPV, 5.1.1  OPV, 5. 2. OPV, 7.3.2  OPV, 19.1.2  OPV, 19.3.3.2  OPV)  
         Data o utkání a družstvech cca 45 minut před stanoveným začátkem utkání. 
         Libero a podpisy kapitánů a trenérů 15 minut před stanoveným začátkem utkání. 
 

        a) v záhlaví zápisu vyplní:  
 

            - „DRUŽSTVO A:“ vždy úplný název domácího družstva (hůlkovým písmem), 
 

            - „DRUŽSTVO B:“ vždy úplný název hostujícího družstva (hůlkovým písmem), 
 

            - „DNE:“ dle RS nebo povolenou změnou řídícím soutěže úplné datum a čas 

                           tj. hodinu začátku (ve tvaru např. 15. 10. 2012 v 18:00), 
 

            - „HŘIŠTĚ:“ úplný název hřiště, stadionu, haly, tělocvičny a místo (hůlkovým písmem), 
 

            - „SOUTĚŽ:“ odpovídající se označí, zarámováním příp. podtržením kolonky „OP“,  
                                  zbývající kolonky lze proškrtnout 
                                  (ve starých zápisech formátu A4 neplést si Ob - což je krajský přebor, 
                                    OP - což jsou okresní soutěže), 
 

            - „KATEGORIE:“ odpovídající se označí, zarámováním příp. podtržením, 
                                        zbývající kolonky lze proškrtnout 
                                        (příp. nad záhlavím zápisu zapsat MINI, junioři = SDCI, juniorky = SDKY,   
                                         kadeti = MDCI, kadetky = MDKY apod.)   
 

               druh soutěže: odpovídající se označí, zarámováním, příp. podtržením 
                                      (v současné době je okresní soutěž považována jako nemistrovská 
                                       - čl. 2 odst. 5  SŘV, záhlaví  RS) 
 

            - „KOLO“ uvede se kolo / číslo utkání (ve tvaru např. 2/8), 
                            taktéž nutno nad záhlavím zápisu zapsat dle RS např. 2. část, finále, útěcha,  
                            play - off, skupina A, skupina o umístění 1. - 3, skupina o umístění 4. - 7. apod.) 
 

      b) v rubrice „I. ROZHODČÍ:“ do příslušného levého okénka (až po příchodu rozhodčího)   

           hůlkovým písmem zapíše příjmení a jméno prvního rozhodčího 
 

      c) v rubrice „ZAPISOVATEL:“ do příslušného levého okénka hůlkovým písmem zapíše své  

                                                       příjmení a jméno 
 

      d) v rubrice „DELEGÁT:“ do příslušného levého okénka (až po jeho příchodu) hůlkovým písmem  

                                               zapíše příjmení a jméno delegáta, pokud byl určen 
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2.2 Družstva startující v utkání 
 

      2.2.1 vyplní nejpozději čtyřicet minut před zahájením utkání zápis (článek 14, písmeno b SŘV). 
 

      2.2.2 Trenér před utkáním zapíše nebo zkontroluje jména a čísla svých hráčů (prav. 5.2.2 OPV). 
 

      2.2.3 Trenéři nebo pověření funkcionáři oznámí zapisovateli sestavy družstev 
                (článek25, odstavec 2, písmeno b SŘV). 
 

     2.2.4 Kapitán oznámí zapisovateli sestavy družstev, pokud tak neučiní trenér 
               (čl. 25 odst. 3 písm. d  SŘV). 
 

      2.2.5 Zapisovatel zaznamenává data o utkání a družstvech, včetně jména a čísla libera,  
               v souladu s platnými předpisy, zajišťuje podpisy kapitánů a trenérů (prav. 25.2.1.1  OPV).  
 

      2.2.6 V případě neúčasti trenéra v utkání jeho práva přecházejí na kapitána družstva 
               (článek 25, odstavec 2  SŘV). 
 

      2.2.7 Před zahájením utkání trenéři a kapitáni družstev podepisují zápis a svým podpisem  
               potvrzují správnost údajů v zápisu (čl. 21 odst. 2  SŘV).   
 

      2.2.8 Trenéři, kapitáni družstev nebo pověření funkcionáři 

                 článek 14, písmeno b  SŘV, článek 25, odstavec.2, písmeno b SŘV 
                 (nejpozději 40 minut před začátkem utkání) 
 

          2.2.8.1 Trenér, kapitán nebo pověření funkcionáři „domácího družstva“ 
 

             a) v rubrice „DRUŽSTVO A:“ (levá část): 

                  vepíše hůlkovým písmem alespoň zkrácený název domácího družstva 
                  (např. FRÝDEK B nebo  F-M B) 
 

             b) v rubrice „JMÉNO“ a „Dres č.“ (levá část):   
 

               - vyplní hůlkovým písmem příjmení, jména a čísla triček maximálně 12-ti hráčů.  
                 Zbylá místa proškrtne zamezovkou, 
 

               - označí kapitána družstva tím, že jeho číslo trička dá do kroužku.  
                  Označení střídavého startu hráče se provede tak, že za jménem se zapíše 
                  v uvozovkách „S“.   
                  Označení startu hostujícího hráče se provede tak, že za jménem se zapíše 
                  v uvozovkách „H“. V okresních nemistrovských soutěžích start farmářských hráčů není  
                  povolen (čl. 5, odst. 3 SŘV),  

 

               - zapisovateli nebo prvnímu rozhodčímu je zakázáno v rubrice „Družstvo“ provádět jakékoliv  

                 změny. Zjistí-li před začátkem utkání nedostatky, příslušný trenér nebo kapitán družstva je  
                 požádán o provedení opravy, 
 

               - vedle zkratek „K-A:“, „T-A:“, „AT-A:“ vepíše hůlkovým písmem příjmení a jména těchto  
                  funkcionářů,  
 

               - trenéři a kapitáni družstev podepisují zápis o utkání a svým podpisem potvrzují správnost  
                 údajů v zápisu (čl. 21 odst. 2  SŘV),  
 

               - trenér napíše nebo zkontroluje jména a čísla svých hráčů v zápisu a potom jej podepíše   
                 (prav 5.2.2  OPV), 
 

               - kapitán družstva podepisuje zápis a zastupuje družstvo při losování (prav. 5.1.1  OPV), 
               - podpis se provádí tak, že funkcionář (trenér, kapitán) napíše hůlkovým písmem své jméno 
                 a příjmení do příslušné rubriky a podepíše se (čl. 21 odst. 4  SŘV), 
 

               - asistent trenéra se nepodepisuje, 
 

               - případné zapsání příjmení a jména maséra nebo lékaře nutno provést hůlkovým písmem  
                 trenérem, kapitánem družstva nebo pověřenými funkcionáři do poznámek zápisu o utkání  
                 bez jejich podpisů, 
 

              - v rubrice „Libero“ hůlkovým písmem vyplní příjmení, jméno a číslo trička libera 

                 (může ho vyplnit až před utkáním, tj. před svým podpisem).  
 

         2.2.8.2 Trenér, kapitán nebo pověření funkcionáři „hostující družstva“ 
 

              vyplní v rubrice „DRUŽSTVO B:“ (pravá část) tytéž údaje (viz bod 2.2.8.1 a, b metodických  

              pokynů) tak, aby zapisovatel mohl zápis předat prvnímu rozhodčímu  30  minut před   
              stanoveným začátkem utkání. 
 

         2.2.8.3 Zapisovatel  

               na požádání zaznamená data o družstvech v rubrikách „Družstva“ včetně jména a čísla  

               libera, v souladu s platnými předpisy (prav. 25.2.1.1  OPV). 
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2.3 Zapisovatel po provedeném losování (nejméně 15 minut před stanoveným začátkem utkání) 
 

         a) v rubrice „DR:“ pro 1. až 3. set, respektive 4. set:  
 

             - do levé části písmenem „A“ nebo „B“ nebo zkráceným názvem družstva (např. PALK)   
               hůlkovým písmem označí to družstvo, které zahájí příslušný set z pohledu zapisovatele na 
               „levé straně hřiště“, 
 

            - do pravé části písmenem „A“ nebo „B“ nebo zkráceným názvem družstva (např. FRYČ)     
               hůlkovým písmem označí to družstvo, které zahájí příslušný set z pohledu zapisovatele na 
               „pravé straně hřiště“. 
 

         b) v rubrice „SET“ pro 1. až 3. set, respektive 4. set: 
 

           - označí kroužkem písmeno „DR:“ u družstva, které bude podávat jako první. 
 

         c) nejpozději v tomto okamžiku vepíše v levém okénku rubriky „I. ROZHODČÍ:“ hůlkovým    

             písmem příjmení a jméno prvního rozhodčího. V případě, že delegovaný první rozhodčí 
             dostavil se opožděně, nedostavil se vůbec nebo je určen náhradní rozhodčí, příjmení a jméno  
             prvního rozhodčího se zapíše až po vyčerpání čekací doby. 
 

              V případě nedostavení se rozhodčího k utkání je před zahájením utkání v poznámkách  
             zápisu pořízen záznam, který podepíši oba kapitáni a první rozhodčí (čl. 22 odst. 4 SŘV). 
 

   2.4 Zapisovatel po nahlášení liberů družstev trenéry nebo kapitány obou družstev 
         do zvláštního řádku (pravidlo 25.2.1.1 OPV) 
 

          (nejméně 5 minut před stanoveným začátkem utkání)  - dle pravidla 19.1.2  OPV  před utkáním     
          v rubrice „Libero“ vyplní nebo nechá trenéry či kapitány družstev zapsat:  
   

             - hůlkovým písmem příjmení, jména a čísla triček hráčů „libero“, 
 

             - hráč „libero“ musí být zároveň uveden v sestavě družstva, 
 

             - pokud družstvo „libera“ nemá, rubrika „Libero“ se proškrtne vodorovnou čárou, příp.  
               zamezovkou 
               (pokud toto neprovede trenér nebo kapitán, rubriku „Libero“ zapisovatel nebo první  
                rozhodčí po podpisech kapitána družstva a trenéra družstva proškrtne). 
 

   2.5 V rubrice „Družstva“ je rozhodčím zakázáno provádět jakékoliv změny. 
           Zjistí-li před začátkem utkání nedostatky, požádá trenéra nebo kapitána družstva o provedení  
           opravy (článek 24, odstavec 4 SŘV).  
 

3.    V průběhu hry: 
 

   3.1.  Před začátkem každého setu: 
 

      a) zapisovatel zapíše postavení hráčů obou družstev na hřišti dle oznámení trenérů nebo kapitánů  
          základní sestavy obou družstev tak, že k předtištěným číslům postavení (svisle) 1 až 6 pro  
          obě družstva napíše do horního levého okénka číslo trička hráče (pravidlo 25.2.1.2  OPV) : 
 

           - k „1“ napíše číslo trička hráče, který bude podávat nebo je 1 (zadní - pravý), 
  

           - k „2“ napíše číslo trička hráče, který je 2 (přední - pravý), 
  

           - k „3“ napíše číslo trička hráče, který je 3 (přední - střední), 
  

           - k „4“ napíše číslo trička hráče, který je 4 (přední - levý), 
 

           - k „5“ napíše číslo trička hráče, který je 5 (zadní - levý), 
  

           - k „6“ napíše číslo trička hráče, který je 6 (zadní - střední). 
 

           V takovém pořadí (proti směru hodinových ručiček) musí hráči přicházet na podání a  
          zapisovatel má tak přehlednou kontrolu. 
          Zapisovatel a rozhodčí je povinen kontrolovat, zda čísla hráčů základní sestavy jsou  
          uvedena v zápisu v rubrice „Družstva“. 
 

      b) Záznamy postavení základní sestavy se v okresních soutěžích nepředkládají 
          (výjimka z pravidel 5.2.3.1, 7.3.2, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.5.1, 7.3.5.2, 7.3.5.3,25.2.1.2  OPV). 
 

      c) Záznamy postavení se předkládají ústně trenérem nebo kapitánem družstva, zapisovatel je  
          povinen po kontrole zapsat záznam do zápisu (první rozhodčí toto vizuálně kontroluje). 
 

      d) V případě ústního sdělení trenérem nebo kapitánem družstva základního postavení jako první            
          sdělí postavení družstvo, které má první podání.  
 

      e) Zapisovatel zapíše v okamžiku zahájení setu do rubriky „Zač.:“ skutečný čas (ve tvaru např. 18:00).  
 

      f) Přestávka mezi sety je vždy v trvání 3 minuty (pravidlo 18.1 OPV). 



 29   z   38  

  

   3.2 V průběhu každého setu: 
 

     a) získané body (pravidlo 25.2.2.1 OPV) 
 

         - zapisovatel zaznamenává tím, že okamžitě u příslušného družstva přeškrtne příslušnou číslici    
            ve svislém sloupci (1 - 40  pro 1. až 4. set, 1 - 25 v rozhodujícím 5. setu), když družstvo  
            získá bod (pravidlo 25.2.2.1  OPV), 
 

         - získá-li bod družstvo z důvodu „sankce“ soupeře (žlutá karta), pak se číslice neškrtá, 
            ale zakroužkuje, 
 

         - v utkání hraném na dva vítězné sety zapisovatel zaznamenává rozhodující set do 3. setu. 
 

      b) střídání hráčů (pravidla 15.5, 15.6, 15.7  OPV) 
 

         - zaznamenává zapisovatel zapsáním čísla trička střídajícího (vstupujícího) hráče do hry do  
           spodního volného okénka pod číslo vystřídaného (odstupujícího) hráče ze hry. Současně do  
           vedlejšího okénka (vedle střídajícího - vstupujícího hráče vpravo) zaznamená stav bodů  
           v okamžiku střídání z pohledu družstva, které střídalo (např. 9:4 v případě, když družstvo  
           vyhrává, 4:9 když družstvo prohrává)  -  pravidlo 15.5 OPV,  
 

        - je povinen zkontrolovat, zda číslo vstupujícího hráče je uvedeno v sestavě družstva 
 

        - v případě, že se vystřídaný hráč vrací na původní místo, zapisovatel zapíše stav bodů  
           v okamžiku střídání z pohledu družstva, které střídalo (např. 10:14 v případě, když družstvo  
           prohrává) vpravo vedle čísla trička tohoto hráče a dá do kroužku číslo trička střídaného   

           (odstupujícího) hráče na znamení, že na tomto místě v daném setu je řádné střídání ukončeno   
           a zároveň, že střídaný (odstupující) hráč nemůže v daném setu střídat řádným způsobem - 
           pravidlo 15. 5.OPV, 
 

        - při chybě v pořadí postupu hráčů je povinnosti zapisovatele určit přesný okamžik, kdy došlo  
           k chybě a po rozhodnutí prvního rozhodčího všechny body získané chybujícím družstvem od  
           tohoto okamžiku jsou zrušeny. Body získané soupeřem zůstávají zachovány. 
           Pokud tento okamžik nelze přesně určit, získané body se neruší a jediným trestem je bod a  
           podání pro soupeře (pravidlo 7.7.2  OPV), 
 

        - „výjimečné střídání“ zaznamená zapisovatel do rubriky „POZNÁMKY:“, 
 

        - zapisovatel kontroluje počet střídání hráčů (pravidlo 25.2.2.3 OPV),    
 

        - zapisovatel informuje prvního rozhodčího (výjimka z pravidla 25.2.2.3  OPV) o počtu střídání, 
           tj. zvláště o pátém a šestém střídání v setu (pravidlo 24.2.7  OPV).  
 

     c) oddechové časy (prav. 25.2.2.3  OPV) 
 

        - zaznamenává zapisovatel do rubrik „T1“, „T2“ ve spodní části jednotlivých setů, a to tak, 
          že při oddechovém čase družstva se zapíše stav bodů v okamžiku čerpání oddechového času   
          z pohledu družstva, které o něj žádalo (např. 10:5, když družstvo vyhrává, 5:10 v případě když  
          družstvo prohrává).  
 

         Nevybrané oddechové časy se nepřeškrtávají. 
 

        - zapisovatel kontroluje počet oddechových časů (prav. 25.2.2.3  OPV),           
 

        - zapisovatel informuje prvního rozhodčího (výjimka z prav. 25.2.2.3  OPV) o jejich počtu, 
          tj. zvláště druhý oddechový čas (24.2.7  OPV). 

 

     d) mírně nevhodné chování se do zápisu nezaznamenává (prav. 21.1  OPV), 
 

     e) neoprávněné žádosti zaznamená zapisovatel do poznámek zápisu (prav. 26.2.2.6  OPV), 
 

     f) udělení sankce za nevhodné chování (pravidla 21.3, 25.2.2.6  OPV)  
 

            Zapisovatel postupně zaznamenává do rubriky „SANKCE“ tresty v okamžiku, kdy byly  
            prvním rozhodčím uděleny takto: 
 

           - za nevhodné chování zapíše zapisovatel číslo trička hráče nebo písmena „T“  -  trenér, 
             „AT“  -  asistent trenéra, „M“  -  masér, „L“ -  lékař  do příslušného okénka podle druhu trestu 
             („T“ - trest, „V“ - vyloučení, „D“ - diskvalifikace). 
 

           - písmenem „A“ nebo „B“ označí družstvo hráče nebo člena družstva, který se provinil.   
 

           - zaznamená číslicí set, ve kterém k udělení došlo a stav bodů v okamžiku udělení trestu   
             z pohledu potrestaného družstva (např. 5:12, když družstvo prohrává).  
 

           - za udělenou žlutou kartu za nevhodné chování zapisovatel zaznamená bod a dá ho do         
             kroužku (nesmí se přeškrtnout). 
 

           - za vyloučení do konce setu (červená karta) nebo za diskvalifikaci do konce utkání 
             (červeno-žlutá karta) trestné body se neudělují. 
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           - sankcionované nevhodné chování, které se vyskytne  před a nebo mezi sety je uplatněno  
              v následujícím setu. Zapisovatel zaznamená u sankce set následující (pravidlo. 21.5  OPV).            

             Napomenutí družstva prvním rozhodčím (slovem nebo signálem paží)  za mírně   
             nevhodné chování se do zápisu nezaznamenává a nemá žádné okamžité důsledky      

             (pravidlo 21.1  OPV). 
 

     f) udělení sankce za zdržování (pravidla 16.2, 25.2.2.6  OPV)      
 

          Zapisovatel postupně zaznamenává do rubriky „SANKCE“ napomenutí a tresty  

          v okamžiku, kdy byly prvním rozhodčím uděleny takto: 
 

        - za zdržování zapíše zapisovatel místo čísla trička hráče nebo člena družstva do příslušného  
          okénka („N“ - napomenutí, „T“ - trest) písmeno „Z“,   
 

        - za udělené napomenutí za zdržování není žádná sankce, za udělený trest za zdržování   
          (žlutá karta) zapisovatel zaznamená bod a dá ho do kroužku (nesmí se přeškrtnout),  
 

        - sankcionované zdržování, které se vyskytne  před a mezi sety je uplatněno 
          v následujícím setu. Zapisovatel zaznamená u sankce set následující (prav. 16.2.4  OPV). 
 

     g) zapisovatel zaznamenává zvlášť zranění hráčů během utkání, 
 

     h) zapisovatel obsluhuje ruční ukazatel skóre na stolku zapisovatele 
         (výjimka z prav. 26.2.2.4  OPV), 
 

     i) zapisovatel zajišťuje, aby bodový stav na ukazateli byl správný 
        (výjimka z prav. 25.2.2.1, 26.2.2.5  OPV), 
 

     j) u každého družstva zapisovatel kontroluje pořadí postupu na podání a okamžitě po úderu 
         do míče při podání oznamuje prvnímu rozhodčímu jakoukoliv chybu v pořadí postupu 
         (pravidla 7.7.2, 25.2.2.2  OPV),  
 

     k) zapisovatel zvláště oznamuje prvnímu rozhodčímu „druhý oddechový čas“ i „páté“ a „šesté“  

         střídání družstva v setu (výjimka z pravidel 24.2.7, 25.2.2.3  OPV),  
 

     l) zapisovatel oznamuje prvnímu rozhodčímu žádost o přerušení hry, která je v rozporu s pravidly          
        (výjimka z prav. 25.2.2.4  OPV), 
 

     m) zapisovatel oznamuje rozhodčímu konce setů a dosažení osmého bodu v rozhodujícím setu   

          (prav. 25.2.2.5  OPV), 
 

     n) zapisovatel zaznamenává podle instrukcí prvního rozhodčího (výjimka z prav. 25.2.2.7  OPV)    
         do kolonky „POZNÁMKY:“ všechny další události, tj. výjimečné střídání, čas na zotavení,  
         prodloužená přerušení, vnější zásah apod. (prav. 25.2.2.7  OPV), 
 

 

     o) v případě nově určeného libera při jeho zranění se provede záznam v poznámkách zápisu. 
 

     p) zapisovatel oznamuje všechny chyby při výměnách libera (výjimka z pravidla 26.2.2.2 PV)   
 

     r) družstvo, které je prohlášeno za „neúplné“ v setu nebo v utkání, prohrává set nebo utkání.  
        Družstvu soupeře jsou přiděleny body nebo body a sety, potřebné k vítězství v setu nebo  
        v utkání. Neúplné družstvo si ponechává dosažené body a sety 
        (prav. 6.4.3 OPV, 6.2  OPV, 6. 3. OPV, 7.3.1 OPV). 
 
  3.3 Po skončení každého setu zapisovatel: 
 

     a) oznamuje prvnímu rozhodčímu konec setů (prav 25.2.2.5  OPV) 
 

     b) zapíše skutečný čas v okamžiku skončení setu do rubriky „Konec:“ (ve tvaru např. 18:21), 
 

     c) pod posledními získanými body v každém setu zapíše vodorovnou čárku, čímž podtrhne  
         získané body družstvy. 
 

         Ostatní body se proškrtnou svislou čárou nebo zamezovkou nebo křížem (tzv. motýlem). 
 

     d) zapíše do volného okénka pod sloupec bodů (1 - 40  pro 1. až 4. set) příslušnému  
          družstvu celkový počet dosažených bodů (např. 20) a dá je do kroužku, 
 

     e) zapíše do rubriky „VÝSLEDEK“ příslušnému družstvu výsledné údaje příslušného setu: 
 

         - do rubrik „A“ „B“ počet bodů dosažených v setu příslušnými družstvy 

            (např. 20:25 v případě když družstvo „A“ set prohrálo), 
 

         - do rubrik „MIN.“ dobu trvání setu v minutách (např. 24). 
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  3.4 V rozhodujícím setu: 
 

     3.4.1 Před začátkem setu zapisovatel: 
 

        a) v rubrice „DR:“ pro 5. set: 
 

           - podle výsledku losování do levé části písmenem „A“ nebo „B“ nebo zkráceným názvem 

             (např. „KOZL“) označí to družstvo, které zahájí rozhodující set z pohledu zapisovatele na 
              „levé straně hřiště“, 
 

             do pravé části písmenem A“ nebo „B“ nebo zkráceným názvem (např. RAŠK) označí to  
             družstvo, které zahájí rozhodující set z pohledu zapisovatele na „pravé straně hřiště“, 
 

        b) v rubrice „5. SET“: 
 

           - označí kroužkem písmeno „DR:“ u družstva, které v setu bude podávat jako první. 
 

      3.4.2 V průběhu setu zapisovatel: 
 

        a) vede zápis podle odstavce 3.2 metodických pokynů, 
 

        b) zarámuje počet bodů získaných družstvy při střídání stran hřiště.  
 

        c) při dosažení 8 bodu družstvem oznamuje prvnímu rozhodčímu střídání stran hřiště 
            (prav. 25.2.2.5  OPV) 
 

      3.4.3 Po skončení setu zapisovatel:   
 

         vede zápis podle odstavce 3.3 metodických pokynů. 

 
4.    Na konci hry, tj. ukončením poslední rozehry utkání: 
 

  4.1 Zapisovatel 
 

     a) v rubrice „VÝSLEDEK“ (prav. 25.2.3.1 OPV):  
 

          - v kolonce „SOUČET“ provede součty výsledků jednotlivých setů a míčů a časy trvání  

             jednotlivých setů, 
 

          - v kolonce „VÍTĚZ:“ zapíše hůlkovým písmem název vítězného družstva a poměr setů, 
            v utkání hraném na 3 vítězné sety zároveň proškrtne výsledek 2:, 
            opačně v utkání hraném na 2 vítězné sety proškrtne výsledek 3:, 
 

     b) družstvo, které je prohlášeno za „neúplné“ v setu nebo v utkání, prohrává set nebo utkání.  

          Družstvu soupeře jsou přiděleny body nebo body a sety, potřebné k vítězství v setu nebo  
          v utkání. Neúplné družstvo si ponechává dosažené body a sety (prav. 6.4.3 OPV). 
 

     c) do rubriky „POZNÁMKY:“ po předchozím souhlasu prvního rozhodčího zapíše nebo dovolí  

         kapitánovi (družstva ve hře) zapsat do zápisu jeho vyjádření k předmětu oficiálního protestu 
         ohledem žádosti o vysvětlení o použití a výkladu pravidel 
         (pravidla 5.1.2.1, 5.1.3.2, 23.2.4, 25.2.3.2  OPV). 
         Nepostačí-li místa, provede záznam na zadní straně zápisu nebo na dalším zápisu. 
 

     d) za asistence prvního rozhodčího nebo jeho instrukcí podrobně uvede všechna zranění, k nimž  
         v utkání došlo, 
 

     e) v rubrice „PODPISY PO UTKÁNÍ:“ zajistí podpisy kapitánů obou družstev  
         (prav. 25.2.3.3  OPV, čl. 21 odst. 2  SŘV),  
 

     f) v rubrice „ZAPISOVATEL:“ se do pravého okénka podepíše a zápis předá prvnímu  

         rozhodčímu,  
 

     g) v rubrice „I. ROZHODČÍ:“ zajistí v pravém okénku podpis prvního rozhodčího 
         (prav. 25.2.3.3  OPV, čl. 21 odst. 2  SŘV). 
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  4.2 Kapitán 
 

a) po skončení hry setrvá v blízkosti rozhodčího 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)  
    článek 25, odstavec 3 písmeno f) SŘV, 
 

b) podepisuje zápis po skončení hry (čl. 21 odst. 2  SŘV),    
 

c) na konci utkání poděkuje rozhodčímu a podepíše zápis, aby potvrdil výsledek (prav.  5.1.3.1  OPV), 
 

d) může požádat rozhodčího, aby mohl zapsat do zápisu protest proti výkladu a použití OPV  
     rozhodčím, pokud o to v průběhu utkání požádal (čl. 25 odst. 3 písm. e  SŘV), 
 

e) jestliže v náležitý čas bylo učiněno oznámení prvním rozhodčím, může potvrdit a zaznamenat 
    oficiální protest proti použití nebo výkladu OPV rozhodčím do zápisu (prav. 5.1.3.2  OPV). 
 
    4.3 První rozhodčí: 
 

a) na konci utkání provede kontrolu úplnosti a správnosti zápisu ve všech rubrikách 
    (prav. 23.3.3  OPV), 
 

b) podrobně uvede všechna zranění, k nimž v utkání došlo, 
 

c) v případě chybných údajů uvedených v zápisu a opravených prvním rozhodčím po utkání je  
    povinen provést záznam do poznámek tyto okolnosti zároveň se sdělením, že oprava byla  
    provedena prvním rozhodčím, 
 

d) je povinen zapsat do zápisu vše, co je mu pravidly, SŘV a rozpisem soutěže uloženo 
    a co považuje za nutné a prospěšné (čl. 21 odst. 3  SŘV), 

 

e) je povinen do zápisu poznamenat vše, co je mu uloženo sportovně-technickými předpisy,  
    soutěžní komisí a vše, oč je kapitány anebo trenéry požádán (čl. 24 odst. 2 písm. f  SŘV), 
 

f) 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 do zápisu o utkání, musí mu  
    to rozhodčí umožnit po skončení hry. Rozhodčí odmítne zapsat do zápisu věci, které    
    nesouvisejí s utkáním, případně nejsou řešeny ve sportovně-technických předpisech, jako  
    například kritika rozhodčího apod. (čl. 21 odst. 3  SŘV). 
 

g) do rubriky „POZNÁMKY:“ zapíše nebo dovolí kapitánovi družstva zapsat oficiální protest,  

    vznesený v průběhu utkání (prav. 5.1.2.1, 5.1.3.2, 23.2.4, 25.2.3.2  OPV), 
    Nepostačí-li místa, provede záznam na zadní straně zápisu nebo na dalším zápisu. 
 

h) hůlkovým písmem uvede do rubriky „POZNÁMKY:“ přesný popis přestupku při udělení trestů 

    (příloha č. 2 odst. 6  DŘV). 
 

    - „vyloučení“ za urážlivé chování (prav. 21.2.2  OPV) 
 

    - „diskvalifikace“ za opakované urážlivé chování stejným členem družstva (prav. 21.2.2  OPV)   
 

    - „diskvalifikace“ za agresi (prav. 21.2.3  OPV) 
 

    Nepostačí-li místa, provede záznam na zadní straně zápisu nebo na dalším zápisu. 
 

    Netýká se vyloučení a diskvalifikace v důsledku opakovaného hrubého chování, kde udělený  
    postih rozhodčího je konečný, bez dalších sankcí vůči účastníkovi utkání 
    (pravidlo 21.2.1  OPV, příloha.č. 2, odstavec 6  DŘV).  
 

i) pokud je to nutné, uvede do rubriky „POZNÁMKY:“ skutečnosti z průběhu utkání. 
   Lze zapsat i záznam, že zapisovatel byl nekvalifikovaný. 
   Nepostačí-li místa, provede záznam na zadní straně zápisu nebo na dalším zápisu. 
 

j) v rubrice „DELEGÁT:“ zajistí podpis delegáta, pokud byl určen. 
 

k) v pravém okénku rubriky „I. ROZHODČÍ:“ podepíše zápis. 
    Až tímto okamžikem je utkání ukončeno (článek 19, odstavec 10  SŘV, článek 2, odst. 11  SŘV). 
 

l) nakonec, po provedení všech záznamů, kontroly zápisu, podpisu prvního rozhodčího odevzdá  
   zápis pořadateli (článek 21, odstavec 2  SŘV), 
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5. Ostatní ustanovení: 
 

a) Pro vyplňování zápisu vždy platí, že údaje, které jsou zapsány nebo označeny jsou platné. 
 

b) Ostatní údaje a rubriky, které s výjimkou rubrik „DRUŽSTVO A:“, „DRUŽSTVO B:“, „Libero“  
    se neproškrtávají. 
 

c) Zápis se pořizuje vždy trojmo a to formou, kterou určí soutěžní komise. První kopii obdrží  
    hostující družstvo (družstvo „B“), druhou kopii domácí družstvo (družstvo „A“) 
    - článek 21, odstavec 1 SŘV. 
 

d) Pořadatel je povinen připravit před utkáním náhradní zápis (pravidlo 26.2.1.2  OPV). 
 

e) Originál zápisu zašle pořadatel soutěžní komisi (článek 21, odstavec 1 SŘV).  
 

f) Kopíráky (2 ks) musí být připraveny i pro případ, že rubrika „POZNÁMKY:“ pro záznam prvního   
    rozhodčího, příp. kapitánů obou družstev nepostačí a záznam musí být proveden na zadní straně     
    zápisu. Nepostačí-li místa, provede záznam na zadní straně zápisu nebo na dalším zápisu.  
 

g) Všechny údaje na zápisu musí být čitelné a prokazatelné. 
 

h) Rozhodčí utkání zodpovídá, že veškeré údaje uvedené v originálu zápisu jsou i na kopiích 
     (článek 21, odstavec 5 SŘV).  
 

 i) Práva a povinnosti rozhodčího jsou stanoveny OPV, sportovně-technickými předpisy, směrnicemi  
    ČVS a rozpisem soutěže (článek 24, odstavec 1 SŘV). 
 

 j) Povinnosti zapisovatele jsou uvedeny v OPV 
    (pravidla 25, 26.2.2.2, 26.2.4, 26.2.2.5, 26.2.2.6  OPV). 

 
6. Poznámky: 
 

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

   6.2 Začátek hry: Začátkem hry se rozumí zapískání prvního rozhodčího dávajícího pokyn 

         k 1. podání v 1. setu (článek 2, odstavec 13 SŘV). 
 

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

   6.4 Konec utkání:  Utkání se považuje za skončené podpisem prvního rozhodčího na zápisu o  

                                   utkání (článek. 2, odstavec 14  SŘV). 
                                   Utkání končí podpisem prvního rozhodčího na zápisu o utkání 
                                   (článek 19, odstavec 10  SŘV). 
 

   6.5 Tyto metodické pokyny jsou platné pro vyplňování zápisů okresních soutěží Frýdek-Místek. 
         Neplatí pro vyplňování ve světových a oficiálních soutěžích FIVB nebo ligových soutěží  
         řízených ČVS, které jsou zpracovány ve formátu A3.   
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Příloha č. 11: 
 

METODICKÝ POKYN 
 

HRACÍ PROTOKOL 
 

v utkáních řízených OVS Frýdek-Místek 
   

 Tento metodický pokyn je závazný pro všechny oddíly, hráče, rozhodčí a ostatní funkcionáře, kteří se 
zúčastňují okresních soutěží Frýdek-Místek. 
 

A. Před 1. setem (utkáním): 
 

a) xx:00 až 16:00 minut před začátkem 1. setu (utkání) - neoficiální rozcvičení. 
 

    Družstva: Mohou se rozcvičovat bez míčů i s míči uvnitř hrací plochy, ale nesmí zahájit rozcvičení u     
                     sítě. 
 

b) 16:00 minut před začátkem 1. setu (utkání) -  kontrola hřiště. 
 

     První rozhodčí: Kontroluje výšku a natažení sítě a správné umístění postranních pásek a antének. 
 

c) 15:00 minut před začátkem 1. setu (utkání) - losování. 
 

    První rozhodčí: Přichází do prostoru před stolek zapisovatele, provádí losování a o jeho výsledku  
                               informuje zapisovatele. 
                               Na základě výsledku losování dá pokyn družstvům ke změně svých stran  
                               v případě vylosování opačných stran. 
 

    Družstva: Kapitáni obou družstev jdou do prostoru před stolek zapisovatele a uskutečňují losování. 
                     Po losování se kapitáni a trenéři podepisují do zápisu o utkání. 
                     V případě, že družstvo bude hrát s liberem, zapíše trenér (nebo kapitán v jeho  
                     nepřítomnosti) před podpisem, hráče libera do příslušné kolonky v zápise o utkání. 
                     Na základě výsledku losování jdou všichni členové družstva k lavičkám dle vylosovaných  
                     stran. 
 

d) 14:00 minut před začátkem 1. setu (utkání) - oficiální rozcvičení u sítě. 
 

    První rozhodčí: Zapískáním dává pokyn k zahájení oficiálního rozcvičení u sítě (5 minut pro každé  
                               družstvo samostatně nebo 10 minut pro obě družstva společně) a dohlíží na  
                               rozcvičení.  
                               V průběhu oficiálního rozcvičení kontroluje hrací plochu (sloupky, lavičky, povrch,  
                               prostory, teplotu, osvětlení apod.), počet rozcvičujících se hráčů a další vybavení  
                               (zápis o utkání, dresy hráčů, ukazatel skóre, příp. zvukovou signalizaci). 
                               Dává potřebné pokyny zapisovateli. 
 

    Družstva: Obě družstva zahájí rozcvičení u sítě.      
 

e) 4:00 minuty před začátkem 1. setu (utkání) -  konec oficiálního rozcvičení. 
 

    První rozhodčí: Zapískáním ukončí oficiální rozcvičení družstev. 
                               Kontroluje míč (hrací pro utkání příp. i náhradní míč). 
                               Míče (hrací příp. náhradní) ponechá u stolku zapisovatele. 
 

    Družstva: Hráči se po ukončení oficiálního rozcvičení ihned vrátí ke svým lavičkám. Jestliže si hráči  
                     potřebují vyměnit dresy, musí toto provést ve velmi krátkém čase bez jakéhokoliv zdržení   
                     mimo hrací plochu nebo v těsné blízkosti svých laviček. 
                     Všichni hráči a ostatní členové obou družstev musí být již oblečeni v úboru, ve kterém  
                     nastoupí do hry (účastní se utkání) a sedí na svých lavičkách.     
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f) 3:00 minuty před začátkem 1. setu (utkání) -  pozdravení. 
 

    První rozhodčí: zaujme postavení v blízkosti sítě před stolkem zapisovatele čelem k sítí.  
 

    Družstva: Na pokyn prvního rozhodčího nastoupí všichni hráči na koncové čáry svého pole čelem      

                     k sítí a vzájemně se pozdraví. 
                     Po pozdravu odcházejí zpět ke svým lavičkám. 
 
g) 2:00 minuty před začátkem 1. setu (utkání) - záznam postavení základní sestavy. 
 

    První rozhodčí: Zajistí, aby oba trenéři (nebo kapitáni družstev v případě jejich nepřítomnosti) 

nahlásili postavení základní sestavy pro první set. 
                                       Zkontroluje, jestli zapisovatel zapsal všechny údaje správně do příslušných   
                               kolonek v zápisu o utkání, a zda souhlasí se sestavou družstev. 
 

    Zapisovatel: Zapíše do zápisu o utkání postavení základní sestavy pro první set obou družstev. 
 

    Družstva: Oba trenéři (nebo kapitáni družstev v případě jejich nepřítomnosti) nahlásí postavení 
základní sestavy pro první set.  

 

h) 0:30 minut před začátkem 1. setu (utkání) - kontrola postavení. 
 

  První rozhodčí: Kontroluje u obou družstev, jestli je všech šest hráčů v takovém postavení, jak je  
                              uvedeno v záznamu postavení základní sestavy. 
                              Po provedené kontrole dává pokyn k případné výměně hráče libera. 
                              Ptá se zapisovatele, jestli již také ukončil svou činnost a je připraven k zahájení 

utkání. 
 

   Zapisovatel: Podávajícímu hráči podá míč pro uskutečnění podání. 
 

i) 0:00 minut před začátkem 1. setu (utkání) - zahájení 1. setu. 
 

   První rozhodčí: Po kontrole, že družstva jsou připravena zahájit utkání, zapískáním dává pokyn 
k podání a tím k zahájení utkání. 

 

B. Přestávky, výměny polí, konec hry: 
 

1. V přestávkách před 2. - 4. setem:  
 

a) 3:00 minuty před zahájením následujícího setu - výměna polí.  
 

     Družstva: Na konci každého setu šest hráčů každého družstva v dané sestavě se postaví na  
                      koncovou čáru svého pole. 
                      Na základě pokynu prvního rozhodčího si družstva mění svá pole a to tak, že jakmile  
                      překročí  prodlouženou rovinu sítě, jdou přímo ke svým lavičkám. 
                      Náhradníci a ostatní členové družstva přecházejí na základě pokynu prvního rozhodčího  
                      přímo před stolkem zapisovatele ke svým lavičkám. 
 

    Zapisovatel: V okamžiku, kdy rozhodčí ukončí poslední rozehru v setu, začne měřit čas trvání  
                          přestávky.  
                          Hrací míč je u zapisovatele. 
 

b) 1:00 minutu před zahájením následujícího setu - záznam postavení základní sestavy. 
 

    První rozhodčí: Zajistí, aby oba trenéři (nebo kapitáni družstev v případě jejich nepřítomnosti) 

nahlásili postavení základní sestavy pro následující set. 
                               Zkontroluje, jestli zapisovatel zapsal všechny údaje správně do příslušných 

kolonek v zápisu o utkání, a zda souhlasí se sestavou družstev 
 

    Zapisovatel: Zapíše do zápisu o utkání postavení základní sestavy pro následující set obou 
družstev. 

 

   Družstva: Oba trenéři (nebo kapitáni družstev v případě jejich nepřítomnosti) nahlásí postavení 
základní sestavy pro následující set. 
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c) 0:30 minuty před zahájením následujícího setu - kontrola postavení.  
 

    První rozhodčí: Dává pokyn k nástupu hráčů obou družstev na hřiště pro následující set. 
                               Kontroluje u obou družstev, jestli je všech šest hráčů v takovém postavení, jak je  
                               uvedeno v záznamu postavení základní sestavy. 
                               Po provedené kontrole dává pokyn k případné výměně hráče libera. 
                               Ptá se zapisovatele, jestli již také ukončil svou činnost a je připraven k zahájení  
                               setu. 
 

    Družstva: Ihned po pokynu k nástupu na hřiště prvním rozhodčím nastoupí šest hráčů základní  
                     sestavy na hřiště do správného postavení dle záznamu postavení základní sestavy.     
 

    Zapisovatel: Podávajícímu hráči podá míč pro uskutečnění podání. 
 

d) 0:00 minuty před zahájením následujícího setu - zahájení setu. 
 

    První rozhodčí: Po kontrole, že družstva jsou připravena zahájit set, zapískáním dává pokyn   
                               k podání a tím k zahájení setu. 
 

2. V přestávce před rozhodujícím setem: 
 

a) 3:00 minuty před zahájením rozhodujícího setu - výměna polí. 
 

     Družstva: Na konci setu před rozhodujícím setem se šest hráčů každého družstva postaví na  

                       koncovou čáru svého pole. 
                       Na pokyn prvního rozhodčího jdou přímo k lavičkám (nemění si strany). 
 

    Zapisovatel: V okamžiku, kdy rozhodčí ukončí poslední rozehru v setu, začne měřit čas trvání  
                          přestávky. 
                          Hrací míč je u zapisovatele. 
 

    Kapitáni: Kapitáni obou družstev se dostaví před stolek zapisovatele k losování. 
 

    První rozhodčí: Dostaví se ke stolku zapisovatele a provede losování. 
                               Na základě výsledku losování dá pokyn družstvům ke změně svých stran  
                               v případě vylosování opačných stran. 
                               Zapisovatele seznámí s výsledkem losování, který jej zapíše do zápisu o utkání. 
 

b) 1:00 minutu před zahájením rozhodujícího setu - záznam postavení základní sestavy. 
 

    První rozhodčí: Zajistí, aby oba trenéři (nebo kapitáni družstev v případě jejich nepřítomnosti) 

nahlásili postavení základní sestavy pro rozhodující set. 
                                       Zkontroluje, jestli zapisovatel zapsal všechny údaje správně do příslušných  
                               kolonek v  zápisu o utkání, a zda souhlasí se sestavou družstev. 
 

    Zapisovatel: Zapíše do zápisu o utkání postavení základní sestavy pro rozhodující set obou 
                           družstev. 
 

    Družstva: Oba trenéři (nebo kapitáni družstev v případě jejich nepřítomnosti) nahlásí postavení 
                      základní sestavy pro rozhodující set.  
 

c) 0:30 minuty před zahájením rozhodujícího setu - kontrola postavení. 
 

    První rozhodčí: Dává pokyn k nástupu hráčů obou družstev na hřiště pro rozhodující set. 
                                Kontroluje u obou družstev, jestli je všech šest hráčů v takovém postavení, jak je  
                                uvedeno v záznamu postavení základní sestavy. 
                                Po provedené kontrole dává pokyn k případné výměně hráče libera. 
                                Ptá se zapisovatele, jestli již také ukončil svou činnost a je připraven k zahájení 
                                rozhodujícího setu. 
 

    Družstva: Ihned po pokynu k nástupu na hřiště prvním rozhodčím nastoupí šest hráčů základní  
                     sestavy na hřiště do správného postavení dle záznamu postavení základní sestavy.    
 

    Zapisovatel: Podávajícímu hráči podá míč pro uskutečnění podání. 
 

d) 0:00 minuty před zahájením rozhodujícího setu - zahájení setu 
 

    První rozhodčí: Po kontrole, že družstva jsou připravena zahájit set, zapískáním dává pokyn  
                               k podání a tím k zahájení rozhodujícího setu. 
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3.  Výměna polí v rozhodujícím setu: 
 

a) jakmile v rozhodujícím setu jedno družstvo dosáhne osmi bodů - výměna polí. 
 

    Družstva: Jakmile jedno družstvo dosáhne osmi bodů, tak se šest hráčů každého družstva postaví  
                      na koncové čáře svého pole čelem k síti. 
                      Na základě pokynu prvního rozhodčího si družstva mění svá pole a to tak, že jakmile  
                      překročí prodlouženou rovinu sítě, okamžitě zaujímají v poli nezměněné postavení. 
                      Náhradníci a ostatní členové družstva přecházejí na základě pokynu prvního rozhodčího  
                      přímo před stolkem zapisovatele ke svým lavičkám.  
 

    První rozhodčí: Kontroluje u obou družstev, jestli je všech šest hráčů v nezměněném postavení,  
                               tak jak skončilo před výměnou polí. 
                               Po kontrole, že družstva jsou připravena pokračovat ve hře, zapískáním dává  
                               pokyn k podání a tím k pokračování hry. 
 

    Zapisovatel: Po dosažení osmého bodu jedním družstvem míč je u zapisovatele. 
                          Podá podávajícímu hráči míč pro uskutečnění podání.  
 

4. Po skončení hry: 
 

a) Ihned po skončení hry - dokončení zápisu o utkání. 
 

    Družstva: Po skončení hry se šest hráčů každého družstva postaví na koncové čáře svého pole  
                     čelem k síti. 
                     Na základě pokynu prvního rozhodčího jdou tito hráči obou družstev co nejblíže k síti, 
                     současně k nim přicházejí i ostatní náhradníci a navzájem si pod sítí podají ruce. 
                     Poté hráči odcházejí z hřiště a jdou ke svým lavičkám. 
 

    Kapitáni: Poděkují prvnímu rozhodčímu podáním ruky. 
                    Po pozdravení a podání si rukou obou družstev odcházejí ke stolku zapisovatele, kde  
                    setrvají do ukončení zápisu o utkání prvním rozhodčím. 
 

    První rozhodčí: Zaujme postavení v blízkosti sítě u stanoviště prvního rozhodčího čelem ke stolku 
                               zapisovatele. 
                               Po pozdravení s kapitány družstev podáním ruky a podání si rukou obou družstev 
                               odchází ke stolku zapisovatele k dokončení zápisu o utkání. 
                               Musí si uvědomit, že jeho činnost tímto ještě nekončí, a že je povinen dohlížet na 
                               zachování sportovního chování všech účastníků utkání po celou dobu, než je  
                               v zápise o  utkání jeho podpisem utkání ukončeno. 

 
C. Poznámky: 
 

1. Tento metodický pokyn byl zpracován po úpravě „Hracího protokolu pro republikové mistrovské  
    a nemistrovské soutěže“, který byl na návrh KR ČVS projednán a schválen na 9. zasedání SR ČVS  
    konaného dne 17. března 2010. 
 

2. Systém tří míčů se v okresních soutěžích Frýdek-Místek nepoužívá. 
 

3. Tabulky s čísly hráčů se v okresních soutěžích Frýdek-Místek nepoužívají.  
 

4. Sběrači míčů, útěrači podlahy a rychloutěrači se v okresních soutěžích Frýdek-Místek nepoužívají. 
 

5. Zvuková signalizace se v okresních soutěžích Frýdek-Místek nepoužívá. 
    Zapisovatel může používat za účelem střídání nebo oznámení nesprávného podávajícího hráče  
    píšťalku. 
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Příloha č. 12: 
 
Soutěžní poplatky dospělých 2012/2013 

 

Základní 

poplatek 

SLEVY ze základního poplatku Vklad do 

soutěže s 

využitím 

všech slev 

Péče o 

mládežnické 

družstvo 

Splnění 

povinnosti 

rozhodčího 

Splnění 

povinnosti 

trenéra 

komunikace 

e-mailem 

2.200,- 1250,- 200,- 0,- 200,- 550,- 
 


