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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 
 

 
 

METODICKÝ POKYN 

při nedostavení se rozhodčího k utkání 
v okresních přeborech Frýdek-Místek dospělých 

 
1. Při nedostavení se rozhodčího k utkání se postupuje podle článku 22, odstavce 3 
    směrnice ČVS č. 04/2011 - změna 03/2013 Soutěžního řádu volejbalu (dále jen „SŘV“). 
 

2. Okresní přebory Frýdek-Místek dospělých dle článku 2, odstavce 5 SŘV, 
    článku 4, odstavce 2, písmena c) SŘV, článku 6, odstavce 1 SŘV a bodu 5 RS 
    jsou považovány jako mistrovské soutěže. 
 

3. Nedostaví-li se rozhodčí k utkání, postupuje se takto: 
 

  a) čerpá se čekací doba ve výši patnácti minut 
      (článek 19, odstavce 3, 5  SŘV) 
 

  b) utkání řídí přítomný rozhodčí s potřebnou kvalifikací, na kterém se kapitáni dohodnou, nebo  
       jestliže nebylo dosaženo dohody, rozhodne losování kapitána hostujícího celku 
       (článek 22, odstavec 3, písmeno c) SŘV). 
       Potřebná kvalifikace: rozhodčí minimálně III. třídy starší 18 let, uvedený na listině rozhodčích ČVS 
                                         (vždy přednostně z okresní listiny Frýdek-Místek). 
 

  c) není-li přítomen žádný rozhodčí, utkání řídí trenér jednoho družstva, nebo jiný funkcionář   
      starší 18 let, případně v okresních přeborech hráč starší 18 let, na kterém se kapitáni dohodnou,  
      nebo bude určen losem (článek 22, odstavec 3, písmeno e) SŘV).  
 

4. Potřebná kvalifikace rozhodčího dle článku 22, odstavec 3, poslední věty SŘV je dána 
 

    - směrnicí ČVS č. 08/2011 „Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS“  
      schválenou výborem ČVS dne 22. května 2011, 
 

    - prováděcím předpisem ke směrnici ČVS č. 08/2011 „Školení rozhodčích a školitelů v ČVS“ 
       (změna 01/2013) schváleným Správní radou ČVS dne 10. dubna 2013, 
 

    - a rozpisem soutěže.     
 

5. Vždy se o postupu musí před začátkem utkání do poznámek zápisu utkání ve volejbalu pořídit  
     záznam, který zapíše náhradní rozhodčí, a podepíší oba kapitáni družstev s tím, že utkání se hraje  
     jako mistrovské (článek 22, odstavec 4 SŘV). 
 

     Odmítnutí sehrání utkání se trestá hracími důsledky podle článku 27, odstavce 1, písmena b) SŘV  
     (článek 22, odstavec 4 SŘV). 
 

     Náhradní rozhodčí poznamená v poznámkách zápisu o utkání ve volejbalu čerpání čekací doby   
     (článek 19, odstavec 3 SŘV).  
 

6. Dostaví-li se delegovaný rozhodčí opožděně, pak v případě, že utkání rozhoduje trenér nebo  
    funkcionář ustanovený podle článku 22, odstavec 3, písmeno e) SŘV 
    a zároveň dle bodu 3, písmena c) tohoto metodického pokynu, bude provedena výměna.  
    Výměna se provede při nejbližším přerušení hry (článek 22, odstavec 5 SŘV). 
 

7. Řídí-li utkání náhradní rozhodčí, přísluší mu odměna za řízení utkání a cestovní náhrady  
    jako delegovanému rozhodčímu (článek 22, odstavec 7  SŘV) s výjimkou bodu 6 tohoto  
    metodického pokynu.     
 
Rozdělovník C. 
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