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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 
 
 
 

 

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek 
č. 1/2014 ze dne 8. ledna 2014

 

 
1. Výklad pravidel 
 

a) Bodem 2 „Změny pravidel“, v příloze č. 7 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 14/2013 
    ze dne 28. září 2013 byl uveden „Výklad pravidel - Casebook 2.6“ - chyba zapisovatele. 
 

     Tento výklad (2 stránky) byl dne 16. září 2013 uveden na webových stránkách cvf.cz. 
 

b) Dále bodem 1 „Výklad pravidel volejbalu“, v příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek 
    č. 17/2013 ze dne 22. listopadu 2013 byl uveden aktualizovaný „Výklad herních situací“, 
    který byl doplněn o neoprávněnou žádost a administrativní chybu. 
 

     Tento aktualizovaný a doplněný výklad (4 stránky) byl dne 18. listopadu 2013 uveden 
    na webových stránkách cvf.cz. 
 

c) Dále tento „Výklad herních situací“ aktualizovaný a doplněný o úpravu dresů a signalizaci  
    byl dne 30. prosince 2013 uveden na webových stránkách cvf.cz (6 stránek). 
 

 V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2014 je uveden „Výklad pravidel“. 

 
2. Neoprávněná žádost v okresních přeborech Frýdek-Místek dospělých 
 

  V případě, že se neoprávněné žádosti dopustí trenér, asistenti trenéra, lékař, masér nebo hráč 
 

 1. rozhodčí si okamžitě (nebo po ukončení rozehry) zavolá kapitána ve hře a informuje ho, 
že jeho družstvo se dopustilo neoprávněné žádosti. 
 

 Nikdy kvůli první neoprávněné žádosti nezastavujeme rozehru, neboť by se pak jednalo o zdržování, 
ale v tomto případě chybou rozhodčího. 
 

 Samozřejmě i zde platí to, že pokud vlastní neoprávněná žádost naruší průběh utkání tak, 
že si vyžádá zastavení rozehry nebo toto utkání zdrží, pak je to jiná část pravidel - tj. zdržování. 
 

1. rozhodčí naznačí zapisovateli, který tuto událost zaznamená do zápisu o utkání (zaškrtnutím 
neoprávněné žádosti příslušnému družstvu). 

 
3.  Úprava dresů - výklad 
 

  S platnosti od 1. ledna 2014 je v okresních přeborech OVS Frýdek-Místek požadováno zastrčení 
dresů do trenýrek pouze při nástupu obou družstev před utkáním na zadní čáru k pozdravení. 
 

 Nadále není vyžadováno zastrkování dresů do trenýrek před 2., 3., případně 4. a 5. setem. 

 
Přílohy: 
 

č. 1: Výklad pravidel (6 stránek) 
 
Rozdělovník C. 
                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                         ing. Jiří W. Rucki 
 


