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Okresní volejbalový svaz 
Frýdek-Místek 

Komise rozhodčích 

 
 
 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek 
č. 11/2013 ze dne 21 srpna 2013 

 
Vzájemná výměna rozhodčích v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 

 

(prováděcí pokyny pro soutěžní ročník  2013/2014) 
 
1) Rozhodčí si vzájemně můžou vyměnit řízení určitého utkání s jiným rozhodčím 
    (tzv. „odpískej to za mě“). 
 

    Totéž platí u vzájemné výměny jednotlivých utkání 
    (tzv. „výměna utkání za utkání“). 
 

    Pojem „Vzájemná výměna rozhodčích“ nutno považovat jako dohodu delegovaného rozhodčího,  
    který je uveden v základní delegaci, případně byl předelegován a je uveden ve VISu, pouze  
    s rozhodčím, který je uveden na „Listině rozhodčích okresních soutěží Frýdek-Místek dospělých  
    soutěžní ročník 2013/2014“. 
 

    Tato listina rozhodčích je uvedena 
    - v příloze č. 5 „Rozpisu okresních soutěží Frýdek-Místek dospělých 2013/2014“ uvedeném  
       v příloze č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 10/2013 ze dne 19. srpna 2013, 
    - v doplněné listině rozhodčích uvedené v příloze č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek 
      č. 10/2013 ze dne 19. srpna 2013     

    Listina rozhodčích však může být předsedou KR OVS v průběhu soutěže doplňována nebo  
    upravovaná (změny musí být včas vydány ve zpravodaji KR OVS Frýdek-Místek). 

 
2) Vzájemná výměna musí být před zahájením utkání prvním rozhodčím písemně zaznamenána  
    v poznámkách zápisu o utkání a zároveň musí být prvním rozhodčím podepsána. 
 

    Vzor záznamu prvního rozhodčího při vzájemné výměně do poznámek zápisu o utkání: 
    „PŘEDELEGACE (VV) ZA JAN NOVÁK“ + podpis prvního rozhodčího. 
    Musí být uvedeno sdělení „(VV)“. 
 

    Už z toho bude pro soutěžní komisi a pro KR OVS Frýdek-Místek zřejmé, zda utkání řídil  
    předelegovaný rozhodčí nebo rozhodčí, který utkání řídil po vzájemné výměně s delegovaným  
    (nebo pracovníkem KR OVS předelegovaným) rozhodčím). 
 

    Toto neplatí v případě, když vzájemná výměna je předem včas sdělena pracovníkovi 
    KR OVS pro předelegace a změna je uvedena ve VIS (viz bod 4). 
 

    Tímto potom rozhodčí do poznámek zápisu o utkání nezapisuje žádný záznam.    

 
3) Vzájemnou výměnu rozhodčích kapitáni obou družstev v poznámkách zápisu o utkání nepodepisují. 
    Toto platí, i když vzájemná dohoda rozhodčích byla provedena i bez sdělení pracovníkovi KR OVS  
     pro předelegace. 
 

 
4) Vzájemnou výměnu rozhodčích je vhodné nebo spíše žádoucí předem písemně nebo mailem, příp.     
     telefonicky sdělit pracovníkovi KR OVS pro předelegace.  
 

     Zodpovědným za oznámení vzájemné výměny je rozhodčí původně delegovaný (nebo  
     pracovníkem KR OVS předelegovaný) nebo v případě „výměny utkání za utkání“ rozhodčí, který  
     vzájemnou výměnu požadoval. 
 

     Rozhodčí, který po vzájemné výměně převezme utkání, může totiž na poslední chvíli obdržet  
     písemnou nebo telefonickou předelegaci. 
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5) Pokud rozhodčí řízení utkání si vzájemně vymění s jiným rozhodčím a tento se nedostaví   
 

     a) bude delegovaný (nebo pracovníkem KR OVS předelegovaný) rozhodčí považován za  
         rozhodčího, který se k utkání nedostavil bez omluvy a taktéž může být disciplinárně řešen, 
 

     b) avšak zároveň předem písemně nebo mailem, příp. telefonicky vzájemnou výměnu oznámí  
         pracovníkovi KR OVS pro předelegace, bude rozhodčí, který řízení utkání po vzájemné výměně  
         převzal, považován za rozhodčího, který se k utkání nedostavil bez omluvy a taktéž může být  
         disciplinárně řešen. 

 
6) Pokud první rozhodčí neprovede v poznámkách zápisu o utkání žádný záznam o provedené    
    vzájemné výměně rozhodčích a zároveň tuto vzájemnou výměnu předem písemně nebo mailem,  
    příp. telefonicky neoznámí pracovníkovi KR OVS pro předelegace, bude původně delegovaný  
    (nebo pracovníkem KR OVS předelegovaný) rozhodčí v případě jeho nedostavení se  
    k utkání považován za rozhodčího, který k utkání se nedostavil bez omluvy a taktéž může být  
    disciplinárně řešen. 

 
7) Pokud se rozhodčí pracovníkovi KR OVS pro předelegace z řízení utkání omluví a poté je na VIS  
    provedena předelegace, nelze už potom po pracovníkovi KR OVS původním delegovaným  
    (předelegovaným) rozhodčím žádat o zpětnou změnu. 
    Poté se musí vždy jednat pouze o vzájemnou výměnu rozhodčích.     
    Výjimkou by bylo, kdyby předelegovaný rozhodčí by ve VIS nepotvrdil převzetí předelegace 
    a muselo by se jednat o extrémní případ.  

 
8) Vzájemnou výměnu se doporučuje a je nutné provádět efektivně vzhledem ke vzdálenostem  
     rozhodčího k místu konání utkání (Frýdecko, Třinecko). 

 
 9) Pokud rozhodčí si vymění utkání s jiným rozhodčím a neoznámí to písemně, mailem, případně  
     telefonicky pracovníkovi KR pro předelegace, který to tímto zjistí až ze zaslaného zápisu 
     o utkání, ve kterém byl proveden rozhodčím záznam o vzájemné výměně a tímto je dodatečně  
     provedena změna ve VIS, jsou poté rozhodčí povinni neprodleně dodatečně potvrdit ve VIS  
     tuto vzájemnou výměnu. 
     Totéž platí, když rozhodčí vzájemnou výměnu oznámí písemně, mailem, případně telefonicky po  
     utkání a pracovníkem KR je dodatečně provedena změna ve VIS (taktéž tuto změnu je povinen  
     rozhodčí dodatečně potvrdit ve VIS). 

 
Rozdělovník C.                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                      předseda KR 
                                                                                                                                    ing. Jiří W. Rucki 
 


