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ZMĚNY  PRAVIDEL odsouhlasené Kongresem FIVB 2012 a sprá vní radou FIVB

SLOŽENÍ DRUŽSTVA

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

Pro FIVB, sv ětové a oficiální sout ěže musí být 
lékař předem akreditován u FIVB.

Pro utkání má být družstvo složeno nejvýše z
dvanácti (12) hráčů, plus:
- skupiny trenérů: jeden trenér a maximálně dva 
asistenti trenéra,

- lékařské zabezpečení: jeden fyzioterapeut a 
jeden lékař.

Pouze tito členové družstva, zapsaní do zápisu
o utkání, mohou oprávněně vstupovat do
soutěžního / kontrolovaného prostoru a účastnit 
se oficiálního rozcvičení a utkání.

Pro všechny sv ětové a oficiální sout ěže FIVB 
musí být léka ř a fyzioterapeut předem 
akreditován u FIVB.

2011-2012                                                 2013-2016

Cíl : dát možnost efektivnějšímu koučování



ZMĚNY  PRAVIDEL odsouhlasené Kongresem FIVB 2012 a sprá vní radou FIVB

ČÍSLOVÁNÍ DRESŮ

Trička hráčů musí být číslována od 1 do 18.

V FIVB,  světových a oficiálních sout ěžích 
musí být dresy hrá čů číslovány od 1 do 20.

Dresy hráčů musí být číslovány od 1 do 20.

2011-2012                                                 2013-2016

Cíl : praktický důvod pro VIS



ZMĚNY  PRAVIDEL odsouhlasené Kongresem FIVB 2012 a sprá vní radou FIVB

FUNKCE ASISTENTA TRENÉRA

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

Pokud musí trenér opustit své družstvo z
jakéhokoliv důvodu včetně sankcí, ale vyjma 
vstupu na hřiště jako hráč, může kterýkoli asistent
trenéra převzít funkci trenér po celou dobu jeho
nepřítomnosti, jakmile to kapitán ve hře potvrdí u 
rozhodčího (1.rozhodčího)

2011-2012                                                 2013-2016

Cíl : upřesnit podmínky, kdy trenér musí opustit družstvo



ZMĚNY  PRAVIDEL odsouhlasené Kongresem FIVB 2012 a sprá vní radou FIVB

ZÁKLADNÍ SESTAVA DRUŽSTVA

Jestliže je na hřišti zjištěn hráč, který není uveden 
v sestavě družstva v zápisu o utkání, body soupeře
zůstávají v platnosti, navíc soupeř získá bod a bude
podávat. Chybující družstvo ztrácí všechny body
a/nebo sety (0:25, v případě potřeby) získané od
okamžiku, kdy vstoupil do hřiště hráč neuvedený 
v zápise o utkání, a zároveň musí předložit opravený
záznam postavení základní sestavy a poslat na 
hřiště nového hráče, uvedeného v zápise o utkání
do stejné pozice jako byl hráč, který nebyl uveden 
v zápise o utkání.

2011-2012                                                 2013-2016

Cíl : upřesnit podmínky, kdy se zjistí nezapsaný hráč na hřišti. Jakýkoliv set je prohraný, když byl takový hráč na hřišti



ZMĚNY  PRAVIDEL odsouhlasené Kongresem FIVB 2012 a sprá vní radou FIVB

CLONA

Hráči podávajícího družstva nesmějí individuálním
ani skupinovým cloněním bránit soupeři ve 
výhledu na podávajícího hráče nebo dráhu letu 
míče.

Hráč nebo skupina hráčů podávajícího družstva 
vytváří clonu tím, že pohybují pažemi, skáčí nebo 
se pohybují stranou v době provádění podání
nebo se vstoje seskupují, aby zakryli dráhu letu 
míče.

Hráči podávajícího družstva nesmějí individuálním 
nebo skupinovým cloněním bránit soupeři ve 
výhledu na podávajícího hráče a dráhu letu míče.

Hráč nebo skupina hráčů podávajícího družstva 
vytváří clonu tím, že pohybují pažemi, skáčou nebo 
se pohybují stranou v době provádění podání
nebo se ve stoje seskupují, aby zakryli podávajícího 
a dráhu letu míče. 

2011-2012                                                 2013-2016

Cíl : jednodušší rozhodování o cloně



ZMĚNY  PRAVIDEL odsouhlasené Kongresem FIVB 2012 a sprá vní radou FIVB

VÝSTROJ LIBERA

Libera musí mít dresy, alespoň jejichž trička (nebo 
bundy/vesty/návleky pro nahrazeného libera) musí
být barevně v kontrastu s tričky ostatních členů
družstva. Dres libera může mít odlišné provedení, 
ale číslování musí mít stejné s ostatními členy 
družstva.

Libero(a) musí mít oblečeno(a) úbor (nebo 
vestu/návlek pro nově určené libero), který má
odlišně dominantní barvu od jakékoliv barvy úboru 
ostatních členů družstva. Úbor musí jasně
Kontrastovat s ostatními členy družstva. 

Úbor liber musí mít stejné číslování s ostatními členy 
družstva.

2011-2012                                                 2013-2016

Cíl : vyjasnit pravidlo pro vybavení libera a pomoci práci rozhodčího



ZMĚNY  PRAVIDEL odsouhlasené Kongresem FIVB 2012 a sprá vní radou FIVB

NEDOVOLENÁ VÝMĚNA LIBERA

Nedovolené výměny libera mohou (kromě jiného) 
zahrnovat:
- mezi dvěma výměnami libera není dokončena 
rozehra,

- libero je vyměněno jiným než jím řádně
vyměněným hráčem 

Nedovolené výměny libera mohou (kromě jiného) 
zahrnovat:
- mezi dvěma výměnami libera není dokončena 
rozehra,

- libero je vyměněno jiným než druhým liberem nebo
jím řádně vyměněným hráčem 

Nedovolená výměna libera musí být posuzována 
stejně jako nedovolené střídání: 
- pokud je nedovolená výměna libera zjištěna před 
zahájením následující rozehry, pak je rozhodčími 
opravena a družstvo je sankcionováno za zdržování,

- pokud je nedovolená výměna libera zjištěna až po 
úderu do míče na podání, jsou důsledky pro 
družstvo stejné jako pro nedovolené střídání

2011-2012                                                 2013-2016

Cíl : sjednotit nedovolené střídání a nedovolenou výměnu libera



ZMĚNY  PRAVIDEL odsouhlasené Kongresem FIVB 2012 a sprá vní radou FIVB

URČENÍ NOVÉHO LIBERA

Libero se stane neschopné pokračovat ve hře, 
jestliže je zraněno, zdravotně indisponováno, 
vyloučeno nebo diskvalifikováno. 
Libero může být prohlášeno za neschopné
pokračovat ve hře z jakéhokoli důvodu trenérem 
nebo v případě jeho nepřítomnosti, kapitánem ve 
hře. 

2011-2012                                                 2013-2016

Cíl : definovat podmínky pro určení nového libera



ZMĚNY  PRAVIDEL odsouhlasené Kongresem FIVB 2012 a sprá vní radou FIVB

NOVÉ URČENÍ ZA SANKCIONOVANÉ LIBERO

Pokud je libero vyloučeno nebo diskvalifikováno, 
tak může být okamžitě vyměněno druhým liberem. 
Pokud má družstvo pouze jedno libero, potom má
právo provést nové určení libera.

2011-2012                                                 2013-2016

Cíl : pomoc družstvům hrát s nejlepší sestavou i po závažné sankci libera



ZMĚNY  PRAVIDEL odsouhlasené Kongresem FIVB 2012 a sprá vní radou FIVB

MÍRNĚ NEVHODNÉ CHOVÁNÍ

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

Přestupky vyplývající z mírně nevhodného chování
nejsou předmětem sankcí. Povinností prvního 
rozhodčího je předcházet tomu, aby družstva 
dosáhla úrovně chování vyvolávající sankce. 

Napomenutí se provádí ve dvou stupních: 
1.stupeň: užitím napomínání slovem prostřednictvím 

kapitána ve hře; 
2.stupeň: udělením žluté karty dotčenému členu 

družstva. Toto formální napomenutí není
samo o sobě sankcí, ale symbolem, že 
člen družstva (a potažmo družstvo) dosáhl 
sankční úrovně pro toto utkání. Toto je 
zaznamenáno do zápisu o utkání, ale 
nemá žádné okamžité důsledky. 

2011-2012                                                 2013-2016

Cíl : dát větší volnost rozhodčím vyřešit mírně nevhodné chování a vyjasnit situaci následné reálné sankce



ZMĚNY  PRAVIDEL odsouhlasené Kongresem FIVB 2012 a sprá vní radou FIVB

SANKCE – VYUŽITÍ KARET

Napomenutí:    slovní nebo signál paží, bez karty
Trest:                žlutá karta
Vyloučení:        červená karta
Diskvalifikace:  žlutá a červená karta (společně)

Napomenutí:   bez sankce - fáze 1 - slovní napomenutí
- fáze 2 - žlutá karta

Trest: sankce - červená karta
Vyloučení: sankce - žlutá a červená karta společně
Diskvalifikace: sankce - žlutá a červená karta odděleně

2011-2012                                                 2013-2016

Cíl : dát větší volnost rozhodčím vyřešit mírně nevhodné chování a vyjasnit situaci následné reálné sankce



ZMĚNY  PRAVIDEL odsouhlasené Kongresem FIVB 2012 a sprá vní radou FIVB

ZÁPIS A SANKCE

Zapisovatel

zaznamenává všechny sankce a neoprávněné
žádosti

Zapisovatel

zaznamenává napomenutí za mírně nevhodné
chování, sankce a neoprávněné žádosti

2011-2012                                                 2013-2016

Cíl : zajistit, aby stejný hráč družstva nedostal 2 napomenutí za mírně nevhodné chování


