
Zpráva ze semináře CEV – Montreux (SUI) – 31.5.-2.6.2013 
 

Během semináře byla diskutována následující témata : 
 

- novinky z beachvolejbalu (Joep van Iersel) 
- „video check“ v Itálii (Vito Santé Achille) 
- systém delegování v Anglii (SteveEvans) 
- systém fungování KR v Nizozemí (Joep van Iersel) 
- nové talenty a rozhodčí ženy (Zorica Bjelič) 
- projekt E-learning (Philips Schürmann) 
- změny a výklad pravidel (S.Steel, L.Herpai) 

 
Novinky z beachvolejbalu (Joep van Iersel) 
Během této pasáže se konstatovali novinky v beachvolejbalu, které byly prezentovány během 
semináře beachvolejbalových rozhodčích. 
 
„Video check“ v Itálii (Vito Santé Achille) 
Pan Achille prezentoval systém kontroly dopadu míče do/vně hřiště, který byl využit během 
play-off v Itálii (hráno bez lajnových rozhodčích). Systém kamer nad čarami a v případě 
požadavku hráčů možnost kontroly a poté rozhodnutí 2.rozhodčím. Systém velmi podobný 
polskému“Challenge“ systému.  
 
Systém delegování v Anglii (Steve Evans) 
Prezentace IT systému pro delegaci rozhodčích včetně propočtu vzdáleností. Systém je velmi 
podobný našemu VISu (rozdíl je pouze v lepším grafickém zpracování anglického systému a 
některých širší škále možností při delegování, které využívají – mapy cest, propočty kilometrů, 
propočty času dojezdu, atd.) 
 
Systém fungování KR v Nizozemí (Joep van Iersel) 
Předseda KR v Nizozemí prezentoval systém fungování a předávání pravomocí a odpovědností 
v rámci KR včetně systému mentorů talentovaných rozhodčích (každý rozhodčí nejvyšší soutěže 
je mentorem 3-5 rozhodčích nižších soutěží, které jezdí sledovat, vyhodnocují utkání, doporučují 
zlepšení, atd.)  
 
Nové talenty a rozhodčí ženy (Zorica Bjelič) 
Paní Bjelič prezentovala počty mezinárodních rozhodčích a kandidátů v Evropě, dále uvedla 
statistiku rozhodčích žen každé národní federace : 

ČR  – 120 aktivních rozhodčích žen  
– do 3 let na mezinárodní kurz 0  

V budoucnu bude zřízen portál pro potřebu ERC, kde bude možnost ukládat zápasy potenciálních 
talentovaných rozhodčích (4 zápasy – 2x 1.rozhodčí, 2x 2.rozhodčí). 
Dále bude nutné zasílat ERC detailnější statistiky co mezinárodní rozhodčí a kandidáti pískají v 
rámci národní federace (kolik zápasů v základní části mužů/žen, play-off mužů/žen, atd.) 
 
Projekt E-learning (Philips Schürmann) 
Byl představen systém interaktivní výuky a možnosti on-line testování znalostí rozhodčích, který 
vyvíjí švýcarská KR s podporou Švýcarské volejbalové federace. ERC by chtěla v budoucnosti 
využít této platformy pro kontrolu přípravy jednotlivých rozhodčích před  důležitými akcemi, 
které bude pořádat CEV. 



Změny a výklad pravidel (S.Steel, L.Herpai) 
 
Složení družstva 
 
2 asistenti trenéra, v nových zápisech jsou příslušné kolonky, pokud je starý zápis, tak se uvedou 
AT systémem : AT1 / AT 2 
 
Clona 
 
Pravidlo stále platí, nesmí se clonit individuálně nebo kolektivně tím, že přihrávající hráč nevidí 
podávajícího hráče a dráhu letu 
 
Disciplína a stupnice sankcí 
 
Mírně nevhodné chování  – verbální napomenutí (pouze 1x, ale nemusí být ani využito) 

– žlutá karta  a) přes kapitána pro napomenutí družstva,  
že dosáhlo hranice sankcí 

b) individuální (hráč k 1.rozhodčímu) napomenutí     
    a znamená to, že toto družstvo dosáhlo na  
    hranici sankcí  

U mírně nevhodného chování se vždy jedná o napomenutí družstva nikoliv sankci, ale vždy 
maximálně jednou za zápas pro každé družstvo. 
U žluté karty se značí do zápisu číslo hráče, ale platí pro celé družstvo!!! 
Tabulka sankcí 
N T V D družstvo set stav 
7    A 2 12:13 
10    B 3 13:20 
16    A 3 20:19 
Toto nelze!!!  
 
Lze samozřejmě ihned udělit „ ČK“, „ŽK+ ČK“ nebo „ŽK a ČK“. 
Pokud se však následně dopustí hráč (jiný než již sankcionovaný) mírně nevhodného chování 
postupuje se dle stupnice mírně nevhodného chování, tzn. verbální napomenutí nebo ŽK. U již 
sankcionovaného hráče se trestá progresivně.  
 
Libero 
 
Lze zapsat 2 libera při jakémkoliv počtu hráčů uvedených v zápise o utkání. 
 
V případě, že má družstvo 2 libera, je zcela na trenérovi, které libero nastoupí do hry jako první 
(trenér se může rozhodnout dle výsledku losu). 
 
Nedovolené výměny libera zahrnují  

- mezi dvěma výměnami liber není dokončená rozehra 
- libero je vyměněno jiným hráčem než druhým liberem nebo jím řádně vyměněným 

hráčem 
Nedovolené výměny libera musí být posuzovány stejně jako nedovolené střídání (19.3.2.9 a 15.9) 
 
 
 



Zraněné libero 
Buď se libero zraní a určí se nové libero (lze bez dokončené rozehry) nebo se deklaruje, že je 
libero zraněné (např.“špatný výkon“ - stáhne se libero ze hřiště a deklaruje se zranění) a pak 
teprve nové určení libera (s dokončenou rozehrou mezi výměnami). 
 
 
Nové určení libera při použití 2 liber (možnosti pro Libero 2) 
Libero 1 Libero 2 Nové určení Další set 
zranění Zranění ano 1 libero 
vyloučení Zranění ano 2 libera 
diskvalifikace Zranění ano 1 libero 
vyloučení Vyloučení ano pokud dojde k novému určení libera za 

Libero 2, v dalším setu 2 libera, ale původní 
libero 2 nebude dále liberem. 

zranění Vyloučení ano 1 libero, ale původní Libero 2 nebude dále 
liberem 

vyloučení Vyloučení ano 2 libero, ale původní Libero 2 nebude dále 
liberem 

diskvalifikace Vyloučení ano 1 libero, ale původní Libero 2 nebude dále 
liberem 

zranění diskvalifikace ano 1 libero 
vyloučení diskvalifikace ano 2 libera 
diskvalifikace diskvalifikace ano 1 libero 
zranění „špatný výkon“ ano 1 libero 
vyloučení „špatný výkon“ ano 2 libera 
diskvalifikace „špatný výkon“ ano 1 libero 
 
Informace k proceduře střídání 
 
V případě, že hráč vstoupí do zóny střídání a zapisovatel toto neoznámí, musí 2.rozhodčí 
okamžitě zapískat a oznámit střídání.   
 
Po oznámení střídání zapisovatelem se hned provede střídání (2.rozhodčí se nedívá na 
zapisovatele ani se nečeká na zvednutou jednu ruku). Po provedení střídání se 2.rozhodčí podívá 
na zapisovatele, který 2.rozhodčímu dvěma rukama signalizuje, že zapsal střídání. Následuje 
signalizace 2.rozhodčího pro 1.rozhodčího, že je vše v pořádku a může se pokračovat ve hře. 
V případě, že je během střídání cokoliv špatně, zapisovatel toto oznámí 2.rozhodčímu zvukovým 
signalizačním zařízením. 
 
2.rozhodčí během střídání : - pozice mezi sloupkem a stolkem zapisovatele 
    - je třeba použít body languageke kontole hráčů při střídání 
    - jedno střídání po druhém (jasné oddělení, ale nesmí rozhodčí  

  proceduru nezdržovat) 
- při střídání 2 hráčů – po každém páru je nutná signalizace  
  zapisovatele, že střídání zapsal    

 
 
 
 
 



Obecné výklady 
 
V průběhu 1.setu dojde k nepovolenému střídání (ale nezjistí ho ani zapisovatel, ani 1.rozhodčí a 
ani 2.rozhodčí) a přijde se na to až ve 2.setu – nelze nic měnit, je to zahrané v případě, že je 
dotyčný hráč uveden v zápisu o utkání. Pokud tento hráč není uveden v zápisu o utkání pak se 
postupuje dle pravidla 7.5.3.4.  
 
Pokud se provede střídání a následně ve stejném přerušení dojde k vyloučení (diskvalifikaci), tak 
lze provést řádné střídání vyloučeného (diskvalifikovaného) hráče. 
 
AT může opustit lavičku, ale musí se vrátit (netoleruje se postávání u v zóně pro rozcvičení, atd.). 
Může pomáhat při ošetřování zraněného hráče, může si ho trenér poslat pro dokumenty od 
statistiků, atd. 
 
Míč po podání letí do sítě – 2.rozhodčí musí ukazovat „síť“. 
 
Druhý oddechový čas – 2.rozhodčí by měl nejdříve informovat o této skutečnosti 1.rozhodčího a 
pak trenéra. 
 
Hráč oblečený jako libero vstoupí do hřiště, ale není uvedený v zápise o utkání jako libero. Jedná 
se o administrativní chybu a libero se dopíše do příslušné kolonky. 
 
Dodatečné vybavení hráčů : - nákoleníky a chrániče jsou v pořádku 

- elastické kalhoty pod trenýrky musí být stejné barvy 
- rukávy a nohavice přes celé nohy řešit přes Jury nebo TD a       
   reagovat dle jejich pokynů – k tomuto poskytne CEV oficiální  
   stanovisko 

 
Lze deklarovat libero nezpůsobilé ke hře po novém míči? Pouze po dokončené rozehře, pouze při 
zranění libera toto lze (pokud byl nový míč z důvodu zranění libera). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval : M.Labašta a M.Hudík 

 
 
 


