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Seminář rozhodčích listiny A, a, B, C, D a TD – KR ČVS – 2013 připravil M.Hudík a M.Labašta 
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Družstvo vyhrálo rozehru, získalo bod a podání.
Před podáním požádal kapitán ve hře 2.rozhodčího,
aby zkontroloval, který hráč má být na podání.
Zapisovatel sdělil 2.rozhodčímu, že na podání má
být hráč č.10.
Při podání hráče č.10 získalo družstvo 4 body.
Před dalším podáním hráče č.10 informoval
zapisovatel 2.rozhodčího, že na podání měl být
hráč č.8.

Rozhodnutí rozhodčího bylo správné.
V takovýchto situacích zůstávají v platnosti sankce
za nevhodné chování a technické oddechové časy.
Družstva se musí vrátit do původního postavení tak, 
jak jen je to nejvíce možné vzhledem k původnímu 
postavení. 
Tato událost musí být zaznamenána do Zápisu o 
utkání.

SITUACE                                               ŘEŠENÍ

hráč č.8.
1.rozhodčí rozhodl odebrat družstvu 4 body, které
získalo při podání hráče č.10. Družstvo se vrátilo
do stavu a postavení, ve kterém měl podávat hráč
č.8.
Všechny oddechové časy a střídání družstev, které
proběhly během těchto 4 rozeher byly zrušeny, ale
ne technické oddechové časy.
Následně bylo povoleno podávat hráči č.8 a hra
pokračovala od okamžiku, kdy kapitán ve hře žádal
o kontrolu, který hráč má být na podání.

Byl to správný postup 1.rozhodčího?

Casebook 2.6
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V případě, že se neoprávn ěné žádosti dopustí trenér :

2.rozhodčí okamžitě (popř.po ukončení rozehry) informuje trenéra, že se dopustil neoprávněné žádosti
a do zápisu se tato skutečnost uvede (zaškrtnutím neoprávněné žádosti příslušnému družstvu).
2.rozhodčí tuto událost naznačí 1.rozhodčímu.

V případě, že se neoprávn ěné žádosti dopustí hrá č na hřišti :

NEOPRÁVNĚNÁ ŽÁDOST

1.rozhodčí si okamžitě (popř. po ukončení rozehry) zavolá kapitána ve hře a informuje ho, že se dopustili
neoprávněné žádosti.
1.rozhodčí toto naznačí 2.rozhodčímu, který tuto událost nechá zapsat do zápisu o utkání (zaškrtnutím
neoprávněné žádosti příslušnému družstvu).

Neoprávn ěná žádost
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Situace :

Za stavu 8:15 v prvním setu zjistil zapisovatel, že na hřišti je v družstvu domácích hráčka s číslem 12 na 
dresu. Číslo 12 bylo rovněž uvedeno v rubrice zápisu, kde se uvádí postavení hráčů. Ale v rubrice, kde je 
sestava družstva, bylo u této hráčky uvedeno číslo dresu 3. V sestavě družstva v zápise nebyla žádná jiná 
hráčka s číslem 12. 

Rozhodčí na základě zjištění zapisovatele odečetl hostům získaných 15 bodů, tj. upravil stav na 8:0 a v 

VÝKLAD 1

Rozhodčí na základě zjištění zapisovatele odečetl hostům získaných 15 bodů, tj. upravil stav na 8:0 a v 
rubrice “sestava družstva” opravil číslo 3 na 12.

Je toto správné rozhodnutí ?

Řešení :

Toto není správné řešení!

V tomto případě se jedná o administrativní chybu, číslo hráčky se v zápise opraví, rozhodčí tuto opravu 
parafuje a hraje se dál.

Administrativní chyba
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S platností od 1.1.2014 je požadováno v sout ěžích ČVS zastr čení dres ů do trenýrek pouze
při představování utkání (nástup družstev pro p ředstavení utkání).

V nižších sout ěžích toto platí p ři nástupu družstev na zadní čáru k pozdravení.

Nadále NENÍ vyžadováno zastrkování dresů do trenýrek před 1., 2., 3., 4. a 5. setem.

DRESY

Dresy
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S platností od 1.1.2014 v sout ěžích ČVS není porušením pravidla 24.2.7, pokud 2.rozhod čí
signalizuje 2. oddechový čas nebo 5. a 6. st řídání nejprve trenérovi a následn ě 1.rozhod čímu.
( nezáleží na po řadí signalizace, ale musí být provedena).

Signalizace  2.TO  A  5. A 6. ST ŘÍDÁNÍ

Ukazování TO a st řídání


