
 
Hrací řád beachvolejbalových soutěží ABV ČVS pro rok 2014 Strana 1 

 

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ 
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Strahov 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

HRACÍ ŘÁD BEACHVOLEJBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS 
PRO ROK 2014 

 

 

 

 

Dokument:  HR-2014 
Schváleno:  Radou ABV dne 16. května 2014 
Schváleno:  Správní radou ČVS dne 7. května 2014 
Platnost od:  7. května 2014 



 
Hrací řád beachvolejbalových soutěží ABV ČVS pro rok 2014 Strana 2 

 

OBSAH 
 
Článek 1 – VŠEOBECNĚ ............................................................................................................................. 3 

Článek 2 – ODPOVĚDNOST ....................................................................................................................... 3 

Článek 3 – ÚČAST NA TURNAJÍCH ......................................................................................................... 4 

Článek 4 – PŘIHLÁŠKY .............................................................................................................................. 5 

Článek 5 – ODHLÁŠENÍ ............................................................................................................................. 6 

Článek 6 – TURNAJE DOSPĚLÝCH .......................................................................................................... 7 

Článek 7 – TURNAJE MLÁDEŽE .............................................................................................................. 9 

Článek 8 – ORGANIZACE TURNAJE ...................................................................................................... 10 

Článek 9 – KVALIFIKACE ....................................................................................................................... 13 

Článek 10 – BODOVÁNÍ A PRIZE MONEY ........................................................................................... 13 

Článek 11 – HŘIŠTĚ A AREÁL ................................................................................................................ 16 

Článek 12 – REKLAMA............................................................................................................................. 17 

Článek 13 – POVINNOSTI POŘADATELE ............................................................................................. 17 

Článek 14 – ROZHODČÍ ............................................................................................................................ 20 

Článek 15 – HRACÍ PROTOKOL .............................................................................................................. 21 

Článek 16 – HOMOLOGACE AKCÍ ......................................................................................................... 22 

Článek 17 – KATEGORIE ......................................................................................................................... 22 

Článek 18 – REGIONÁLNÍ MISTROVSTVÍ ČR...................................................................................... 23 

Článek 19 – ZIMNÍ HALOVÉ TURNAJE ................................................................................................. 24 

Článek 20 – ZIMNÍ LIGA .......................................................................................................................... 24 

 



 
Hrací řád beachvolejbalových soutěží ABV ČVS pro rok 2014 Strana 3 

 

 

 

1. Tento hrací řád platí pro beachvolejbalové turnaje Českého volejbalového svazu (ČVS) pořádané 
Asociací beachvolejbalu (ABV) v České republice v roce 2014. Dále vymezuje pravidla pro start 
hráčů na ostatních akcích. 

 
2. Veškeré informace o turnajích, propozice a kalendář turnajů, kontakty na pořadatele a 

funkcionáře ABV, platná verze hracího řádu, hráčské žebříčky všech kategorií, seznam 
přihlášených dvojic a nasazení do turnajů, aktuální výsledkový servis a další informace jsou 
k dispozici na oficiálních stránkách ABV ČVS: www.cvf.cz v sekci „beach“ 

 
3. Zkratky: 

ABV  Asociace beachvolejbalu ČVS, 
ČP  Český pohár, 
ČPO  Český pohár oblastní, 
DKA  Divoká karta ABV, 
DKJ  Divoká karta juniorů, 
DKP  Divoká karta pořadatele, 
HMČR  Halové mistrovství České republiky, 
HŘ  Hrací řád beachvolejbalových soutěží ČVS dospělých, 
KR  Komise rozhodčích, 
LP  Letní pohár, 
MČR  Mistrovství České republiky, 
VIS  Volejbalový informační systém, 
SC  Super Cup, 
STK  Sportovně technická komise, 
ZS  Zahraniční start. 
 

4. Na základě Statutu ABV ČVS jsou všechny národní soutěže v plážovém volejbalu na území ČR 
řízeny ABV. Pro všechny předpisy a nařízení v tomto HŘ neuvedené platí příslušná ustanovení 
FIVB, CEV a ČVS v jejich aktuální podobě. 

 
5. Podáním přihlášky na turnaj ABV se hráč zavazuje řídit se pravidly ABV, tímto HŘ se všemi 

právy a povinnostmi z něho vyplývajícími, dodržovat antidopingová pravidla FIVB a 
antidopingový zákon ve znění pozdějších předpisů a vystupovat podle pravidel fair-play. Na 
turnajích ABV startují hráči na vlastní nebezpečí. 
 

6. Za ruční zásahy do systému VIS související s dopisováním a mazáním hráčů ze startovních listin 
jsou hráči povinni zaplatit administrativní poplatek ve stanovené výši uvedený v tomto Hracím 
řádu. 
 

7. Tento Hrací řád může být během sezóny upraven Sportovně-technickou komisí ABV (STK), 
pokud to bude nutné pro dobré jméno sportu nebo pro úspěšné uspořádání beachvolejbalových 
turnajů schválených ABV. STK o změnách informuje Radu ABV a členy projektu BEACH RIO 
2016. Nová verze Hracího řádu musí být schválena Radou ABV a Správní radou ČVS. 

 

 
1. Sekretariát ABV (abv@cvf.cz) 

Článek 1 – VŠEOBECNĚ 

Článek 2 – ODPOVĚDNOST 
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a) Sekretariát ABV má na starosti komunikaci se všemi složkami ABV činnými v procesu 
organizace turnajů ABV, zveřejňuje všechny informace a dokumenty týkající se turnajů včetně 
propozic a výsledků a informuje o termínových změnách. Na přesuny turnajů upozorní Komisi 
rozhodčích ABV. 

b) Sekretariát ABV zodpovídá za to, že všechny zveřejněné dokumenty budou aktuální a platné a 
změny nebo aktualizace provedeny v co možná nejkratším termínu.  
 

2. Řídící soutěže (prihlasky.beach@cvf.cz) 
a) Dohlíží na správné zpracování zasílaných přihlášek, doplňuje divoké karty, sestavuje startovní 

listinu turnaje a předává ji pořadateli turnaje. Informuje hráče o povinnosti zaplatit 
administrativní poplatky, 

b) Zodpovídá za správné a úplné sestavení startovní listiny a její včasné předání pořadateli turnaje. 
 
3. Sportovně technická komise (zverinaj@email.cz) 

a) Sestavuje tento hrací řád, připravuje návrhy na jeho změny a dohlíží na jeho dodržování. Uděluje 
homologaci ostatním akcím. 

b) Zodpovídá za to, že bude zveřejněn aktuální a funkční hrací řád. 
 

4. Komise rozhodčích (meruna@cvf.cz) 
a) Deleguje rozhodčí na oficiální turnaje ABV, provádí případné předelegace. Další rozhodčí 

deleguje pouze na požádání pořadatele. Sleduje změny v pravidlech beachvolejbalu, informuje o 
nich rozhodčí a prostřednictvím sekretariátu ABV i hráče.  

b) Zodpovídá za to, aby se rozhodčí dostavili k turnaji v dostatečném počtu a aby o změnách 
v pravidlech beachvolejbalu byli účastníci turnajů včas informováni.  

 

 
1. Na turnajích ABV mohou startovat hráči, kteří jsou občany České republiky nebo cizích států 

(„zahraniční hráči“) a kteří mají platnou registraci ČVS a uhradili licenční příspěvek ČVS na 
příslušný rok. Zahraniční hráči si také mohou přístup na turnaje vyřídit prostřednictvím řídícího 
soutěže po zaplacení příslušného administrativního poplatku. Start dvojice složené z občanů různých 
zemí je možný. 

 
2. Turnajů ABV se nesmí účastnit hráči, které mají zákaz startu z důvodu účasti na akcích 

nehomologovaných ABV, CEV nebo FIVB a hráči, kteří jsou organizováni v jiných organizacích 
neautorizovaných FIVB a CEV. 

 
3. Na MČR (HMČR) všech kategorií mohou startovat pouze občané ČR. 
 
4. Dvojice, které jsou přihlášeny na domácí turnaj a ve stejném termínu se účastní mezinárodního 

turnaje FIVB nebo CEV (zahraniční start - ZS), jsou povinny nejpozději den před začátkem domácího 
turnaje (tj. v den kvalifikace, pokud se koná) nejpozději do 10:00 hodin potvrdit telefonicky (nebo 
zasláním sms) řediteli turnaje i řídícímu soutěže, že se domácího turnaje zúčastní. V případě, že 
dvojice tak neučiní, budou automaticky z turnaje vyřazeny a na jejich místa budou zařazeny náhradní 
dvojice. Pořadatel náhradní dvojice o jejich zařazení informuje telefonicky (sms). 

 
5. Pokud se dva (nebo více) domácí turnaje jedné věkové kategorie uskuteční ve stejném termínu, tzn. 

že se některý z jejích hracích dnů kryjí (při překrytí se bere v úvahu i termín kvalifikace), může 
dvojice poslat přihlášku na oba tyto turnaje a podle počtu přihlášených dvojic se rozhodne, kterého 
turnaje se zúčastní. Toto rozhodnutí musí učinit do úterý 20:00 hodin a z druhého turnaje se v tomto 
termínu odhlásit. 

Článek 3 – ÚČAST NA TURNAJÍCH 
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Výjimkou je pouze přihlášení juniorů (narozených 1.1.1995 a mladších) na kvalifikaci turnaje 
dospělých, pokud se turnaj dospělých koná ve stejném termínu, jako turnaj mládeže. Tato dvojice se 
může přihlásit na oba turnaje a pokud z kvalifikace turnaje dospělých postoupí do hlavní soutěže, 
nemusí se turnaje juniorů zúčastnit. Musí však o tom vyrozumět pořadatele turnaje mládeže 
(telefonicky nebo sms) a to bezprostředně po skončení kvalifikace, že se turnaje nezúčastní, jinak 
bude povinna zaplatit administrativní poplatek 300,-Kč (každý hráč) za neúčast na turnaji mládeže. 

 
6. Dvojice, která se na turnaj přihlásí a byla zařazena pouze mezi náhradní dvojice, musí být připravena 

v případě posunu nasazení se turnaje zúčastnit. Tato povinnost platí při posunu nasazení do 12 hodin 
den před turnajem resp. před kvalifikací (v případě páteční kvalifikace do čtvrtka 12:00 hod / nehraje-
li se kvalifikace, tak do pátku 12:00 hod). Dvojice je povinna si sama na stránkách ABV zjišťovat po 
uzávěrce přihlášek případné změny v nasazení. Po tomto termínu je povinna na změny reagovat 
pouze v případě, bude-li pořadatelem o změně telefonicky nebo prostřednictvím sms vyrozuměna. 
Vzhledem k časové tísni může ale dvojice start odmítnout. Poté může být vyrozuměna další dvojice 
v pořadí. 

 

 
1. Občané České republiky a cizích států, kteří jsou zaregistrováni v ČVS a mají zaplacený licenční 

příspěvek na příslušné období, se přihlašují prostřednictvím systému VIS. 
 
2. Zahraniční hráči nesplňující odstavec č. 1 tohoto Článku mohou využít postup přihlášení na 

beachvolejbalové turnaje ABV podle dokumentu „Přihlašování registrovaných zahraničních hráčů na 
turnaje ABV“.  

 
3. Hráči jsou povinni se na všechny turnaje sami přihlásit ve stanoveném termínu. Přihlašování se 

provádí prostřednictvím systému VIS. Dodatečné přihlášení je možné pouze v případě, není-li 
stanovený počet míst na turnaji plně obsazen, přičemž je dvojice přijata jen do soutěže (hlavní soutěž, 
kvalifikace), která není zaplněna. 

 
4. ABV může trenérovi mládežnického oddílu povolit přihlašování a odhlašování svých svěřenců 

prostřednictvím VIS (žádá se u řídícího soutěže). 
 
5. Řídícím soutěží dospělých i mládeže je v roce 2014 – jméno a příjmení (prihlasky.beach@cvf.cz) 
  
6. Termíny: 

a) pondělí 20:00 hod. – termín „podání přihlášek“ 
� podání přihlášek přes VIS, 
� zaslání žádosti o DKA, DKJ (eemailem řídícímu soutěže), 
� nahlášení DKP (eemailem řídícímu soutěže), 

 
b) úterý 20:00 hod. – termín „uzavírky přihlášek“ (sestavení startovní listiny) 

� rozhodnutí o DKA (rozhoduje předseda ABV), 
� podání dodatečné přihlášky při plně neobsazeném turnaji, 
� odhlášení bez sankcí, 

 
c) středa – odeslání startovní listiny pořadateli turnaje, 

 
7. Divoké karty: 

 

Článek 4 – PŘIHLÁŠKY 
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Dvojice, která žádá o udělení kterékoliv divoké karty, se nejprve musí do turnaje v termínu přihlásit. 
Na akcích ABV ČVS mohou být uděleny následující divoké karty: 
 
DKA – divoká karta asociace (pro domácí i zahraniční dvojice) – uděluje předseda ABV (při jeho 
nepřítomnosti STK), požadavek se posílá emailem na řídícího soutěže, 
DKP – divoká karta pořadatele – uděluje pořadatel turnaje, 
DKJ – divoká karta juniorů a reprezentantů do 23 let (uděluje se na turnaje dospělých a to pouze 
občanům ČR) – uděluje reprezentační trenér. Výjimečně může být tato DK udělena dvojici, ve které 
je jen jeden reprezentant. 
 

8. Po odeslání startovní listiny se mohou v případě plně neobsazeného turnaje dvojice dohlašovat přímo 
u pořadatele. Ten obdrží přístup do VIS a bude moci dopsat dvojice na neobsazená místa (heslo sdělí 
řídící soutěže). Dvojice si nejprve zjistí (telefonicky u pořadatele), zda je ještě možné se do turnaje 
přihlásit a po dohodě s pořadatelem odešle na jeho emailovou adresu potřebné údaje (úplná jména a 
data narození obou hráčů dvojice). Pořadatel není povinen dodatečné přihlášení akceptovat a může jej 
z technických (již má připraveno nasazení) nebo časových (bezprostředně před turnajem) důvodů 
odmítnout. 

 
9. Dvojice, která se účastní turnajů FIVB nebo CEV a zároveň se přihlašuje na domácí turnaj konaný ve 

stejném termínu, musí s předstihem upozornit řídící soutěže (nejpozději v termínu podání přihlášek) 
na zahraniční start (ZS) zasláním eemailu. Řídící soutěže to zaznamená do startovní listiny turnaje. 
Pokud tak dvojice neučiní a na domácí turnaj se nedostaví, bude jí vyměřen administrativní poplatek 
1.000,-Kč/za hráče). 

 
10. Dvojice, která se přihlašuje na MČR dospělých jako postupující z Finále regionů, musí na tuto 

skutečnost emailem upozornit řídícího soutěže (nejpozději v termínu podání přihlášek), jinak na to 
nebude brán zřetel. Právo účasti má vítěz Finále regionů, v případě jeho neúčasti další dvojice 
v pořadí, nejvýše však dvojice umístěná na čtvrtém místě. 

 
11. Seznam přihlášených dvojic je zveřejněn na webu ABV. Ke každému turnaji jsou zveřejněny 

propozice a doplněn čas začátku kvalifikace, pokud pořadatel určí pozdější, než je stanoven tímto 
Hracím řádem. 

 
12. Výsledky turnaje a aktualizovaný žebříček hráčů jsou na webu ABV zveřejněny v pondělí po 

skončení turnaje. 
 
13. Žádosti o divoké karty asociace (DKA) se posílají na adresu řídící soutěže nejpozději do termínu 

podání přihlášek. 
 
14. Při přihlašování hráče prostřednictvím systému VIS na oficiální turnaje ABV obdrží volejbalový 

oddíl (jeho zástupci), ve kterém je hráč registrován, automatickou informaci o této přihlášce. 
 

 
1. Dvojice se mohou bez udání důvodu z turnaje odhlásit do úterý 20:00 hod. Po tomto termínu je 

odhlášení možné pouze ze závažných důvodů, které je nutno doložit lékařským potvrzením nebo 
jiným úředním dokladem (dále jen „lékařské potvrzení“). Lékařské potvrzení je nutno doručit 
řídícímu soutěže co nejdříve, nejpozději do úterý po turnaji do 12:00 hodin. Na později zaslaná 
potvrzení nebude brán zřetel. (Doporučuje se doklad naskenovat a zaslat e-emailem na adresu řídícího 
soutěže).  

 

Článek 5 – ODHLÁŠENÍ 
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2. Při odhlášení z turnaje po úterý 20:00 hod nebo při nedostavení se k turnaji bude hráčům dvojice 
účtován administrativní poplatek, do jehož zaplacení nebude možné se přihlásit k dalšímu turnaji (z 
již přihlášených turnajů bude dvojice při sestavování startovní listiny vyřazena). Tento 
administrativní poplatky se účtuje za každý jednotlivý turnaj. 

 
3. Dvojice, která je do turnaje řádně přihlášena, ale nemůže se ho z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, je 

povinna se z turnaje odhlásit. Odhlášení jsou hráči povinni provést co nejdříve (aby bylo možné včas 
doplnit náhradní dvojici), nejpozději však před začátkem turnaje (je-li dvojice zařazena do 
kvalifikace, tak před začátkem kvalifikace).  

 
4. Odhlášení dvojic s licencí se do úterý 20:00 provádí prostřednictvím VIS (bez poplatku). 
 
5. Odhlášení dvojic bez licence před i po tomto termínu (úterý 20:00) a dvojic s licencí po tomto 

termínu se provádí prostřednictvím řídícího soutěže (zasláním emailové zprávy). Oběma hráčům 
dvojice je automaticky zaúčtován administrativní poplatek. 

 
6. Při odhlášení dvojice po úterý 20:00 hod, ale ještě před zahájením turnaje, kdy je ještě možné zařadit 

náhradní dvojici (dvojice v kvalifikaci do pátku 12:00 hod / dvojice v hlavním turnaji do pátku 19:00 
hod), se účtuje každému hráči administrativní poplatek 500,- Kč (při dodání lékařského potvrzení ve 
stanoveném termínu je poplatek oběma hráčům prominut). Při pozdějším odhlášení (po pátku 12:00 / 
resp. po pátku 19:00), kdy už zařazení náhradní dvojice je prakticky nemožné, se účtuje každému 
hráči administrativní poplatek 1.000,- Kč (při dodání lékařského potvrzení ve stanoveném termínu je 
poplatek oběma hráčům prominut). 

 
7. Při nedostavení se k turnaji (dvojice neprovedla odhlášení z turnaje) se účtuje každému hráči 

administrativní poplatek 1.000,-Kč (nelze prominout). 
 
8. Při změně zraněného partnera (odhlášení staré dvojice a přihlášení dvojice nové změněné) se účtuje 

zraněnému hráči administrativní poplatek 1.000,- Kč (při dodání lékařského potvrzení ve stanoveném 
termínu je poplatek prominut) a oběma hráčům nové dvojice po 500,- Kč (nelze prominout). Nová 
dvojice je nasazena bez ohledu na počet bodů na místo původní dvojice.  

 
9. Při neúčasti na turnaji mládeže se účtuje každému hráči dvojice administrativní poplatek ve výši 300,-

Kč, pokud nebude v termínu (úterý 12:00 hod) doručeno lékařské potvrzení. 
 
10. Pokud se hráč po termínu odhlásí z kteréhokoliv turnaje (i oficiálního v zahraničí), nesmí se ve 

stejném termínu účastnit akce jiné s výjimkou povolení CEV a FIVB. 
 
11. Uhrazení administrativních poplatků se provádí prostřednictvím VIS na číslo účtu: 

Bude doplněno. 

 

 
1. Mistrovství České republiky (MČR)  
– oficiální název turnaje: UNIQA Mistrovství ČR 
 
Systém: hraje se ve dvou hracích dnech systémem pro 16 dvojic na dvě porážky dohrávaný formou 
semifinále a finále – model M16d. 
Účast: 14 nejlepších dvojic dle aktuálního žebříčku ABV, 1 dvojice z finále regionálních soutěží, 
1x DKA.  

Článek 6 – TURNAJE DOSPĚLÝCH 
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Pořadí zápasů: první hrací den se na dvou kurtech odehrají zápasy č. 1 až 24, do druhého hracího dne 
postupuje 6 dvojic. 
Kvalifikace: se nehraje 
Vklad: 500,- Kč / dvojici 
Omezení: na MČR mohou startovat pouze občané ČR 
Upozornění: Dvojice z finále regionů musí nastoupit na MČR přesně v tom složení, v jakém odehrála 
finálový turnaj regionálních soutěží. Současně s podáním přihlášky musí řídícího soutěže informovat, že 
se přihlašují jako postupující z finále regionů, jinak na to nebude brán zřetel. 
 
2. Super Cup (SC)  
– oficiální název série: Staropramen Super Cup 
 
Systém: každá kategorie se hraje ve dvou hracích dnech (kvalifikace den předem) systémem pro 16 
dvojic na dvě porážky dohrávaný formou semifinále a finále model M16d. 
Účast: 8 nejlepších dvojic dle aktuálního žebříčku ABV, 4x DKA a 4 dvojice z kvalifikace.  
Pořadí zápasů: prvních 18 zápasů se odehraje na 3 hřištích, zbývajících 6 zápasů (z celkového počtu 24 
zápasů prvního hracího dne) se dohraje jen na 2 hracích hřištích. Do dalšího hracího dne postupuje 6 
dvojic.  
Kvalifikace: pro maximálně 16 dvojic systémem na jednu porážku o 4 postupová místa, 2x DKA, 2x 
DKP, 2x DKJ, model Q16d. 
Vklad: se nevybírá 
Upozornění: Turnaje SC se mohou hrát jako společné v kategorii mužů a žen, nebo samostatně. V 
případě společného turnaje může být začátek jedné kategorie posunut o jeden den (kvalifikace zahájena 
již ve čtvrtek) a finálové zápasy se dohrávají v sobotu nebo v neděli. 

 
3. Český pohár (ČP)  
– oficiální název série: Staropramen Český pohár 
 
Systém: hraje se ve dvou hracích dnech pro 24 dvojic (3 kurty) - model M24 - nebo 32 dvojic (4 kurty) - 
model M32 - vždy systémem na dvě porážky dohrávaný formou semifinále a finále. 
 

Účast – 24 dvojic: 12 nejlepších dvojic dle aktuálního žebříčku ABV, 2x DKA, 2x DKP, 2x DKJ a 6 
dvojic z kvalifikace, 
Pořadí zápasů – 24 dvojic: k dispozici minimálně 3 hrací kurty, prvních 30 zápasů se odehraje na 3 
hřištích, zbývajících 6 zápasů (z celkového počtu 36 zápasů prvního hracího dne) se dohraje jen na 2 
hracích hřištích. Do dalšího hracího dne postupuje 8 dvojic.  
Kvalifikace – 24 dvojic: pro maximálně 16 dvojic systémem na dvě porážky o 6 postupových míst, 
2x DKA, 2x DKP, 2x DKJ, model Q16m. 
 
Účast – 32 dvojic: 18 nejlepších dvojic dle aktuálního žebříčku ABV, 2x DKA, 4x DKP, 2x DKJ a 6 
dvojic z kvalifikace, 
Pořadí zápasů – 32 dvojic: k dispozici minimálně 4 hrací kurty, prvních 30 zápasů se odehraje 
maximálně na 5 hřištích, zbývající zápasy (z celkového počtu 52 zápasů prvního hracího dne) se dohraje 
jen na 4 hracích hřištích. Do dalšího hracího dne postupuje 8 dvojic.  
Kvalifikace – 32 dvojic: pro maximálně 16 dvojic systémem na dvě porážky o 6 postupových míst, 
2x DKA, 4x DKP, 2x DKJ, model Q16m. 
Vklad: 500,- Kč/dvojici, kvalifikace 400,- Kč/dvojici, 
Upozornění: Turnaj pro 32 dvojic může být odehrán i systémem ve čtyřčlenných skupinách (musí být 
uvedeno v propozicích), model M32skup. 
 
4. Letní pohár (LP)  
– oficiální název série: Letní pohár 
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Systém: hraje se jeden hrací den pro 16 dvojic (model M16m) nebo ve dvou hracích dnech pro 16 dvojic 
(2 kurty) - model M16d, 24 dvojic (3 kurty) - model M24, nebo 32 dvojic (4 kurty) - model M32 – vždy 
systémem na dvě porážky dohrávaný formou semifinále a finále. 
Účast a pořadí zápasů – 24 nebo 32 dvojic: shodné s Českým pohárem. 
Účast a pořadí zápasů – 16 dvojic: 4 nejlepší dvojice dle aktuálního žebříčku ABV, 2x DKA, 2x DKP, 
2x DKJ a 6 dvojic z kvalifikace, první hrací den se u dvoudenního turnaje odehrají zápasy č. 1 až 24, do 
druhého hracího dne postupuje 6 dvojic. 
Kvalifikace: pro maximálně 16 dvojic systémem na dvě porážky o 6 postupových míst, 2xDKA, 2xDKP, 
2xDKJ, model Q16m. 
Vklad: 400,- Kč / dvojici, kvalifikace 300,- Kč / dvojici 

 
5. Mistrovství České republiky do 22 let (MČR U22) 
– oficiální název turnaje: Mistrovství ČR 
 
Systém: hraje se ve dvou hracích dnech systémem pro 16 dvojic na dvě porážky dohrávaný formou 
semifinále a finále, model M16d. 
Účast: 13 nejlepších dvojic dle aktuálního žebříčku ABV, 1x DKA a 2x DKP. 
Pořadí zápasů: první hrací den se na dvou kurtech odehrají zápasy č. 1 až 24, do druhého hracího dne 
postupuje 6 dvojic. 
Kvalifikace: se nehraje 
Vklad: 500,- Kč / dvojici 
Omezení: na MČR mohou startovat pouze občané ČR 

 
 

 
1. Mistrovství České republiky do 20 let, resp. 18 let (MČR U20, resp. MČR U18) 
– oficiální název turnaje: Mistrovství ČR 
 
Systém: hraje se ve dvou hracích dnech systémem pro 16 dvojic na dvě porážky dohrávaný formou 
semifinále a finále, model M16d. 
Účast: 10 nejlepších dvojic dle aktuálního žebříčku ABV, 4xDKA a 2xDKP. 
Pořadí zápasů: první hrací den se na dvou kurtech odehrají zápasy č. 1 až 24, do druhého hracího dne 
postupuje 6 dvojic. 
Kvalifikace: se nehraje 
Vklad: 300,-Kč/dvojici, 
Omezení: na MČR mohou startovat pouze občané ČR 
 
2. Český pohár (ČP) 
– oficiální název série: Český pohár 
 
Systém: hraje se ve dvou hracích dnech pro 24 dvojic systémem na dvě porážky dohrávaný formou 
semifinále a finále, model M24. 
 

Účast: 12 nejlepších dvojic dle aktuálního žebříčku ABV, 4x DKA, 2x DKP a 6 dvojic z kvalifikace, 
Pořadí zápasů: prvních 30 zápasů se může odehraje na 3 hřištích, zbývajících 6 zápasů (z celkového počtu 
36 zápasů prvního hracího dne) se dohraje jen na 2 hracích hřištích. Do dalšího hracího dne postupuje 8 
dvojic.  
Kvalifikace: pro maximálně 12 dvojic systémem na dvě porážky o 6 postupových míst, 2x DKA, 
2x DKP, model Q12. 
Vklad: 300,-Kč / dvojici, kvalifikace 150,- Kč / dvojici, 

Článek 7 – TURNAJE MLÁDEŽE 
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3. Český pohár oblastní (ČPO) 
– oficiální název série: Český pohár 
 
Systém: turnaj pro 16 dvojic, hraje se v jednom hracím dnu. Dvojice se utkají ve čtyřech čtyřčlenných 
skupinách každý s každým a nejlepších 8 dvojic (první a druhý z každé skupiny) dohrají systémem na 
jednu porážku (dohrává se formou semifinále a finále), model M16skup. 
Dvojice, které nepostoupí ze skupiny, mohou v případě neúplného počtu účastníků turnaje odehrát další 
dodatkové zápasy. 
Ve skupinách se hraje na dva hrané sety a o pořadí ve skupinách rozhoduje: 1. podíl setů, 2. podíl míčů, 
3. vzájemný zápas, 4. nižší (horší) žebříčkové postavení dvojice před turnajem, 5. los. 
Účast: 6 nejlepších dvojic dle aktuálního žebříčku ABV, 2x DKA, 2x DKP a 6 dvojic z kvalifikace, 
Pořadí zápasů: všechny zápasy se odehrají v průběhu jednoho hracího dne. Zápasy ve skupinách se 
odehrají maximálně na 4 hřištích, zápasy systémem na jednu porážku maximálně na 2 hřištích. 
Kvalifikace: pro maximálně 12 dvojic systémem na dvě porážky o 6 postupových míst, 2x DKA, 
2x DKP, model Q12. 
Vklad: 300,- Kč / dvojici, kvalifikace 150,- Kč / dvojici, 
Rozšíření: pokud je v termínu uzavření přihlášek (pondělí 20:00 hod) přihlášen velký počet dvojic, může 
pořadatel sám turnaj rozšířit na dvoudenní, který se celý odehraje podle modelu pro ČP mládeže. Tuto 
změnu však musí během úterý dopoledne nahlásit řídícímu soutěže, zveřejnit na webu ABV a v případě 
delegace rozhodčích změnu řešit s předsedou Komise rozhodčích. 
 
4. Pokud některý z promotérů uspořádá nad rámec ČP a ČPO sérii turnajů mládeže, může být nejlepším 

dvojicím uděleno právo účasti na MČR příslušné věkové kategorie na DKA. 
 

 
1. Hraje se podle Mezinárodních pravidel beachvolejbalu FIVB. Pokud je nějaká situace v tomto 

Hracím řádu popsaná rozdílně než v pravidlech, pak platí ustanovení tohoto Hracího řádu. 
 
2. Pro nasazení do turnaje je rozhodující aktuální žebříčkové pořadí (v pondělí před turnajem ve 20:00 

hod sestavená startovní listina zohledňuje bodový stav platný k prvnímu hracímu dni turnaje). 
V případě rovnosti bodů je na vyšší pozici nasazena dvojice, která se do turnaje dříve přihlásí.  

 
3. Na turnaji dospělých při účasti silných zahraničních dvojic (mají FIVB body, ale nemají body na 

domácím žebříčku), které obdrží DKA do hlavní soutěže, může pořadatel provést technické nasazení 
dvojic maximálně na prvních šesti pozicích dále popsaným způsobem. Zahraniční dvojice se seřadí 
podle žebříčku FIVB Technical Ranking – Teams s platností v pondělí v týdnu, kdy se turnaj koná. 
České dvojice se seřadí podle žebříčku ABV dospělých. Pořadí na prvních šesti místech startovní 
listiny je následující: 

 
1. nejlepší česká dvojice,  
2. nejlepší zahraniční dvojice, 
3. druhá nejlepší domácí dvojice, 
4. druhá nejlepší zahraniční dvojice, 
5. třetí nejlepší domácí dvojice, 
6. třetí nejlepší zahraniční dvojice. 
 
Ostatní české dvojice, zahraniční dvojice a česko-zahraniční dvojice se seřadí podle žebříčku ABV 
dospělých.  

Článek 8 – ORGANIZACE TURNAJE 
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4. Nebude-li v propozicích k turnaji stanoveno jinak, tak první zápasy každého hracího dne jsou 

zahájeny v 9:00 hodin (pouze při modelu s 24 dvojicemi zahajují dvojice nasazené na 1.až 8.místě 
svá utkání první hrací den turnaje nejdříve v 10:30 hodin).  

5. Dvoudenní turnaj může být za následujících podmínek zkrácen na jednodenní (odehraje se celý 
v první hrací den, v případě televizního přenosu se závěrečná utkání odehrají druhý hrací den): 
a. v termínu podání přihlášek (pondělí 20:00 hod) je do turnaje pro 24 nebo 32 dvojic přihlášeno 16 

a méně dvojic. Pořadatel v součinnosti s řídícím soutěže zveřejní informaci o zkrácení turnaje na 
webu ABV a informuje předsedu Komise rozhodčích. (V případě tímto způsobem zkráceného 
turnaje zahajují i dvojice nasazené na 1. až 8. místě svá utkání již od 9:00 hodin). 

b. Dostaví-li se k turnaji 12 nebo méně dvojic (v důsledku velkého počtu skrečovaných zápasů se 
turnaj stihne odehrát za jediný den). 

c. MČR mládeže (U20 a U18) lze na jednodenní zkrátit pouze v případě účasti 8 a méně dvojic. Při 
počtu dvojic 9 – 12 lze druhý hrací den odehrát pouze semifinálová a finálová utkání (poslední 4 
dvojice), ostatní utkání lze odehrát již první hrací den. 

d. Pokud se turnaje zúčastní méně, než 8 dvojic, může pořadatel (se souhlasem STK) turnaj odehrát 
i jiným systémem tak, aby si dvojice zahrály co nejvíce zápasů. 
 

6. Startovné (vklad) je dvojice povinna uhradit pořadateli nejpozději před zahájením svého prvního 
zápasu na turnaji. Dvojice postupující z kvalifikace musí doplatit rozdíl do výše vkladu do hlavní 
soutěže. 

 
7. Pořadí zápasů je vyvěšeno na informační tabuli a hlášeno hlasatelem. Následující zápas je zahájen 7 

minut po skončení předchozího zápasu (3 minuty na úpravu hřiště, 3 minuty na rozcvičení na hřišti a 
1 minuta na zahájení utkání). Doba na rozcvičení na hřišti může být prodloužena až na dvojnásobek, 
pokud je k dispozici dostatečný počet kurtů a nehrozí časová tíseň. Tuto změnu je nutné vyhlásit 
jednotně pro všechna utkání a je nutný souhlas hlavního rozhodčího. 

 
8. Pořadí zápasů nelze měnit, pořadatel má však možnost domácí nebo nejlepší dvojice nasazovat na 

centrální kurt. V tomto případě je časový posun utkání povolen. Dvojice, kterých se tato změna týká, 
musí být včas vyrozuměny. 

 
9. V případě, že dvojice musí odehrát dva zápasy po sobě, má nárok na 15-ti minutovou přestávku a 3 

minuty na rozcvičení. 
 
10. U turnajů mládeže v případě velké únavy některého hráče vlivem extrémního počasí nebo odehrání 

více zápasů bezprostředně po sobě má dvojice právo požádat hlavního rozhodčího o prodloužení 
přestávky na 30 minut (požádat však musí na začátku této přestávky, nikoliv až v jejím průběhu). 
Pokud některý z hráčů jeví evidentní známky vysoké únavy vlivem extrémního počasí nebo odehrání 
více dlouhých zápasů bezprostředně po sobě, doporučuje se rozhodčímu nebo pořadateli, aby sám 
nařídil prodloužení přestávky až na 30 minut. 

 
11. Pokud se kompletní dvojice nedostaví do 5-ti minut od stanoveného začátku utkání na hřiště, je 

utkání skrečováno. Tato čekací doba se neuplatňuje v případě druhého zápasu dvojice, která se 
nedostavila již ke svému prvnímu zápasu turnaje a do skončení předchozího utkání nezaplatila 
pořadateli vklad do turnaje (rovnou se vyhlašuje následující utkání). 

 
12. Všechna utkání MČR dospělých, hlavní soutěže a kvalifikace SC, hlavní soutěže ČP, MČR mládeže 

a halová mistrovství (HMČR) všech kategorií musí být řízena rozhodčími delegovanými KR ABV. 
 
Turnaje mládeže ČP a ČPO budou řízeny rozhodčími v případě, obdrží-li pořadatel příspěvek 
z rozpočtu Rio Beach 2016.  
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Všechna utkání kvalifikace a hlavní soutěže LP u dospělých a turnaje mládeže ČP a ČPO bez 
delegovaných rozhodčích musí být řízena. 

 
13. Oficiálním hracím míčem je míč značky GALA Smash Plus 10. O způsobilosti míče pro hru 

rozhoduje rozhodčí, hráči nesmí do výběru míče zasahovat.  
 
14. K dispozici musí být stále dva míče na kurt (na turnajích dospělých MČR a SC tři míče). Doporučuje 

se, aby pořadatel měl v průběhu turnaje k dispozici navíc ještě další míče, které by si mohli hráči 
vypůjčit pro rozcvičování. 

 
15. V případě časové tísně zaviněné mimořádnou nepřízní počasí a to pouze se souhlasem hlavního 

rozhodčího je možno výjimečně provést následující zásahy do turnaje. Prvořadou snahou pořadatele 
je dokončení turnaje v souladu s tímto hracím řádem s využitím veškerých svých pravomocí: 
� Přesunout zápasy prvního hracího dne na den následující. V tomto případě lze druhý hrací den 

zahájit zápasy i dříve, než v 9:00 hodin. Dřívější čas začátku utkání však musí být zapsán na 
informační tabuli a pořadatel ústně vyrozumí dvojice, kterých se změna týká (v případě jejich 
nepřítomnosti je musí informovat telefonicky nebo sms zprávou). 

� Sehrát utkání na více hřištích, než je oficiálně stanoveno (pouze nezbytný počet utkání). Všechna 
utkání však musí být řízena delegovanými rozhodčími, pokud delegaci rozhodčích prováděla KR 
ABV. 

� V případě televizního přenosu zrušit utkání o 3. místo. V tomto případě se budou dělit body i 
prize money na polovinu mezi dvojice na 3.-4. místě. 

 
16. Vyhlášení výsledků se musí zúčastnit nejlepší tři dvojice a to v prostorách stanovených 

pořadatelem. 
 
17. Hráči jsou povinni podrobit se antidopingové kontrole ve smyslu platných předpisů ČVS. 
 
18. Průběh turnaje nesmí být narušen doprovodnými akcemi. Doprovodný program zaměřený na 

propagaci beachvolejbalu nebo volejbalu zejména mezi mládeží se doporučuje zařadit mezi utkání 
finálového dne na centrálním hřišti, ale pouze v případě dostatečné časové rezervy. V případě TV 
přenosu může být finálový program upraven. 

 
19. „Koučování“ – pouze u turnajů mládeže: 

Trenér („kouč“) se nahlásí hlavnímu rozhodčímu před začátkem prvního utkání dvojice v daném 
turnajovém dni. Trenérem dvojice zůstává stejní osoba po celý turnajový den. Doporučuje se, aby 
hlavní rozhodčí připravil formulář, kde se trenéři jednotlivých dvojic zaevidují a podepíší se). 
Trenér: 

� během zápasu musí sedět na střídačce hráčů, 
� s hráči může komunikovat jen v oddechových časech nebo mezi sety. 
 

Pokud nahlášený trenér koučuje dvojici v rozporu s uvedenými pravidly, rozhodčí utkání upozorní 
kapitána na porušování pravidel ze strany trenéra. Při následném porušení bude dvojici udělena žlutá 
karta (není bodová sankce), při dalším porušování pravidel ve stejném utkání bude udělena karta 
červená (bod pro soupeře a ztráta servisu). 

 
20. Na turnajích hraných ve skupinách je při skrečování utkání následující postup: 

� pokud je dvojici kontumován první nebo druhý zápas ve skupině (v případě tříčlenné skupiny 
jeden ze zápasů), je dvojici zapsán výsledek 0:2 (15:21, 15:21). 
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� pokud je dvojici kontumován třetí zápas ve skupině nebo více zápasů, jsou předchozí výsledky 
dvojice v turnaji anulovány a dvojice je z turnaje vyřazena. 

 

 
1. V případě většího zájmu o účast na turnaji je pořadatel povinen uspořádat den před prvním hracím 

dnem kvalifikaci. 
 
2. Začátek kvalifikace je stanoven: 14:00 hod - ČP, LP dospělých a ČP, ČPO mládeže, 16:00 hod – SC 

dospělých. Pořadatel může posunout čas zahájení na pozdější (ne dříve), pokud nebude kvalifikace 
plně obsazena nebo bude mít k dispozici větší počet kurtů. O změně času zahájení kvalifikace musí 
před turnajem účastníky včas vyrozumět. 

 
3. Kvalifikace se hraje o předem stanovený počet postupových míst. Zápasy o umístění se nedohrávají. 
 
4. Počet startujících v kvalifikaci je stanoven podle typu soutěže. V případě většího zájmu rozhoduje o 

účasti žebříčkové pořadí, při rovnosti bodů datum/čas odeslání přihlášky. 
 
5. Postoupí-li dvojice z kvalifikace do hlavního turnaje, je povinna se tohoto turnaje zúčastnit. 
 
6. V případě, že bude mít pořadatel k dispozici dostatečný počet kurtů (více, než 4) a bude-li 

předpoklad velkého zájmu o účast na turnaji, je možné kvalifikaci rozšířit pro více účastníků. Model 
kvalifikace musí s předstihem schválit STK a pořadatel ho uvede do propozic k turnaji. 

 
7. Hrací systémy (modely) uvedeny u jednotlivých typů turnajů pro hlavní soutěž i kvalifikaci jsou 

zveřejněny na webových stránkách ABV. 
a. Pokud se kvalifikace vypsané pro 16 dvojic účastní méně než 13 dvojic, pak se automaticky 

uvedený model Q16m mění na modely Q12, Q8 nebo Q7 uvedených v následujících bodech. 
b. při účasti 9 až 12 dvojic se hraje o postup podle modelu Q12. 
c. při účasti 8 dvojic se hraje o postup podle modelu Q8. 
d. při účasti 7 dvojic postupují tři nejvýše nasazené dvojice přímo do hlavní soutěže (kvalifikace se 

tedy nemusejí účastnit) a ostatní dvojice hrají o postup podle modelu Q7. 
 

8. Kvalifikace na SC se hraje vždy podle modelu Q16d bez ohledu na počet účastníků. 
 

 

1. Rozdělení bodů dosažených podle umístění. V následujících odstavcích jsou uvedené body pro 
každého z hráčů dvojice. 

 
2. Do žebříčku ABV dospělých budou započítány všechny výsledky dosažené na domácích a 

mezinárodních turnajích podle následujících tabulek: 
  

Pořadí 
Druh domácího turnaje 

MČR 
dospělých 

SC ČP LP MČR U22 

1. 150 100 70 40 40 
2. 135 90 63 36 36 
3. 120 80 56 32 32 
4. 105 70 49 28 28 

Článek 9 – KVALIFIKACE 

Článek 10 – BODOVÁNÍ A PRIZE MONEY 
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5. 90 60 42 24 24 
7. 75 50 35 20 20 
9. 60 40 28 16 16 

13. 45 30 21 12 12 
17. - 20 14 8 - 

21., 25. - 15 7 4 - 
27., 33., 35. - - 3,5 3 - 

37. - - 2 2 - 
41. - - 1 1 - 

 

Pořadí 
Druh mezinárodního turnaje 

CEV Satellite 
CEV 

Masters 
CEV Continental 

Cup 
CEV ME MEVZA 

CEV ME 
U22 

1. 150 180 100 300 100 80 
2. 135 162 90 270 90 72 
3. 120 144 80 240 80 64 
4. 105 126 70 210 70 56 
5. 90 108 60 180 60 48 
7. 75 90 50 - 50 - 
9. 60 72 40 150 40 36 

13. 45 54 30 120 30 - 
17. 37,5 45 25 90 25 24 

21., 25. 30 36 20 75 20 16 
33., 35. 22,5 27 15 48 15 - 

37. 15 18 10 32 10 - 
41. 7,5 9 5 - 5 - 

 

Pořadí 

Druh mezinárodního turnaje 

FIVB 
Open 

FIVB 
Grand 
Slam 

FIVB Grand 
Slam Final 

FIVB MS 
Olympijské 

hry 

FIVB MS U21, 
FIVB MS U23 
Univerziáda 

1. 200 400 500 550 600 80 
2. 180 360 450 500 540 72 
3. 160 320 400 450 480 64 
4. 140 280 350 400 420 56 
5. 120 240 300 350 360 48 
7. - - 250 - - - 
9. 100 180 200 275 300 36 

13. - - - - - - 
17. 80 120 - 200 240 24 

19., 21., 25. 60 80 - 150 180 16 
27., 33., 35. 40 40 - 100  8 

37. 20 20 - 50  - 
41. - - - -  - 

 
3. Do žebříčku ABV mládeže budou započítány všechny výsledky dosažené na domácích a 

mezinárodních turnajích podle následující tabulky: 

Pořadí 
Druh turnaje 

MČR U20 MČR U18 ČP ČPO FIVB MS U17, CEV ME U18, 
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MS U19 ME U20 
1. 100 40 50 30 250 200 
2. 90 36 45 27 225 180 
3. 80 32 40 24 200 160 
4. 70 28 35 21 175 140 
5. 60 24 30 18 150 120 
7. 50 20 25 20 - - 
9. 40 16 20 16 112,5 90 

13. 30 12 15 12 - - 
17. - - 10 8 75 60 

19., 21., 25.  - 5 4 50 40 
27., 33., 35. - - 2,5 - 25 - 

37. - - - - - - 
41. - - - - - - 

 
 
4. Do žebříčku mládeže budou také započítány body dosažené na oficiálních turnajích dospělých 

řízených ABV (platí v případě, že oba hráči dvojice jsou z kategorie mládeže). Zároveň s 
přihlášením na turnaj dospělých je nutno emailem upozornit řídícího soutěže, že se jedná o 
juniorskou dvojici, která má nárok, aby se jí body získané na turnaji dospělých započítaly i do 
žebříčku mládeže. Body se udělují v poměru 1:1. 

 
5. Hráči, kteří se zúčastní mezinárodních turnajů a chtějí připsat body za své umístění do žebříčku ABV 

dospělých nebo mládeže, musí o své účasti na mezinárodním turnaji a svém výsledku informovat a o 
přidělení bodů požádat řídící soutěže emailem (prihlasky.beach@cvf.cz). Zahraniční hráči získávají 
body do žebříčku ABV dospělých pouze z domácích turnajů. 

 
6. Základní prize money se dělí mezi 16 dvojic (ČP), 12 dvojic (MČR a SC) nebo 8 dvojic (LP) podle 

následující tabulky: 
 

umístění 1. 2. 3. 4. 5.-6. 7.-8. 9.-12. 13.-16. 

MR, SC 35 % 21 % 15 % 10 % 5 % 2,5 % 1 % - 

ČP 30 % 18 % 12 % 8 % 6 % 4 % 2 % 1 % 

LP 30 % 20 % 15 % 10 % 7,5 % 5 % - - 

 
7. Základní prize money je na turnajích dospělých v roce 2014 stanovena následovně (na turnajích 

mládeže se dávají pouze věcné ceny): 
MČR – 60.000,-Kč;  SC – 100.000,-Kč;  ČP – 50.000,-Kč;  LP – není stanoveno. 

 
8. Základní stanovené prize money se dělí mezi určený počet dvojic (viz tabulka). Pořadatel může 

přidat i bonusy nad rámec základního prize money (libovolnému počtu dvojic) a jejich rozdělení si 
určí sám (musí být dopředu stanoveno v propozicích). Neplatí u LP, zde prize money, pokud bude 
pořadatelem rozdělováno, musí být celé rozděleno v souladu s tabulkou uvedenou v bodu 2 tohoto 
článku. 

 
9. V případě, že turnaj nebude dohrán, se body a prize money dělí podle aktuálního stavu turnaje. 
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10. Pokud hráč/hráčka vynechá celou sezóny z důvodu mateřské dovolené nebo dlouhodobého zranění či 
nemoci (je nutné doložit), bude mu přiznáno 75% bodů z předcházející sezóny. Při návratu po dvou 
letech se přiznává 50% bodů. 

 
11. Dvojice, která nenastoupí kompletní (oba hráči) ani k jednomu svému utkání turnaje, nemá nárok na 

body ani prize money z tohoto turnaje. Zároveň ztrácí i nárok na vrácení zaplaceného vkladu. 
V případě postupu z kvalifikace obdrží pouze body za kvalifikaci. 

 
12. Započítané body zůstávají v platnosti po dobu 12 měsíců.  
 
13. Pokud se v průběhu kalendářního týdne zúčastní hráč více akcí, do žebříčku ABV je mu započítán 

pouze jeden, a to bodově lepší výsledek. 
 

 
1. V areálu pořadatel zajistí samostatnou uzamykatelnou místnost pro rozhodčí, místnost nebo stan pro 

hráče a WC pro hráče a diváky. Dále v areálu musí být k dispozici informační tabule pro hráče, 
lékárnička, pásmo pro proměření hřišť, měřidlo výšky sítě, tlakoměr a pumpa na míče a zajištěna 
zdravotní služba. Na turnajích dospělých MČR a SC (na ČP a LP doporučené) musí být výsledková 
tabule pro diváky, VIP prostor, zdravotnická místnost (masér, zdravotník, dopingová kontrola), 
masér a zajištěna hlasatelská služba, občerstvení a pitný režim pro hráče. 

 
2. Bude-li ve VIS k dispozici program s výsledky turnaje, je pořadatel turnajů dospělých MČR, SC a 

ČP povinen on-line zadávat výsledky (zadání musí proběhnout nejpozději do 60 minut po skončení 
utkání). 

 
3. Na centrálním kurtu musí být u turnajů dospělých prostor pro rozmístění reklamních panelů a 

sponzorských stánků v souladu s předepsaným layoutem. 
 
4. Technické podmínky na areál pro turnaje dospělých: 

a. MČR – 2 pískové kurty o rozměrech 26 x 14 m volné hrací plochy, tribuna s minimálně 500 
místy k sezení na centrálním hřišti a 1 rozcvičovací kurt. 

b. SC – 3 pískové kurty o rozměrech 26 x 14 m volné hrací plochy a tribuna s minimálně 300 místy 
k sezení na centrálním hřišti a doporučen 1 rozcvičovací kurt. 

c. ČP – 3 pískové kurty o rozměrech 22 x 14 m volné hrací plochy (centrální kurt 26 x 14 m) a 
doporučena tribuna s minimálně 150 místy k sezení na centrálním hřišti, doporučen je 1 
rozcvičovací kurt. 

d. LP – minimálně 2 pískové kurty o rozměrech 22 x 14 m volné hrací plochy. 
e. Turnaje mládeže - 2 pískové kurty o rozměrech 22 x 14 m volné hrací plochy. 
f. U dříve postavených hřišť lze udělit se souhlasem STK výjimku. 

 
5. Hřiště musí být vybavena ukazatelem skóre a kůly na síť obaleny molitanem. K dispozici musí být 

minimálně dva míče na kurt (na MČR a SC 3 míče). Pro hráče je v prostoru hřiště na obou stranách 
sítě vyhrazen hráčský box („střídačka“) pro odložení osobních věcí a oddechový čas - lavička nebo 
dvě židle v dostatečné vzdálenosti od diváků, doporučuje se zakrýt slunečníkem (na MČR, SC, ČP a 
všech turnajích mládeže je slunečník nebo jiné stínění povinné). 

 
6. Hřiště nesmí být od sebe vzdálena více než 300 m. V případě větší vzdálenosti si musí pořadatel 

s dostatečným předstihem vyžádat souhlas STK a zajistit přepravu účastníků turnaje a jejich 
dostatečnou informovanost o místě a začátku zápasů. 

 

Článek 11 – HŘIŠTĚ A AREÁL 
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7. Obsluhu každého kurtu tvoří minimálně jeden zapisovatel, podavači míčů (musí být k dispozici již 
při rozcvičování hráčů před zápasem) a osoba pro úpravu kurtu (může být společná pro více kurtů 
– kurt upravuje vždy před zahájením zápasu a v případě nutnosti nebo na požádání rozhodčího i mezi 
sety nebo v oddechovém čase hráčů). Na turnajích MČR a SC jsou zapisovatelé dva, minimálně 3 
podavači míčů na kurt a osoba pro úpravu kurtu musí být k dispozici pro každý kurt samostatně. 

 
Podavači míčů jsou povinní na MČR a SC po oba hrací dny, na ČP druhý hrací den. Ostatní hrací 
dny, kvalifikace a na LP jsou doporučení. Podavači jsou však povinní na neohraničených kurtech 
výrazně přesahujících požadované rozměry nebo tam, kde míče často opouštějí hrací prostor. 
 
Doporučuje se, aby obsluha kurtů měla jednotný úbor (stačí jednotná trička) – na MČR, SC a ČP 
povinné. Na turnajích mládeže tvoří obsluhu kurtu zapisovatel, který po skončení zápasu provede 
úpravu kurtu. 

 
 

 
1. Majitelem reklamních, komerčních a televizních práv všech akcí ABV je ČVS, který je 

prostřednictvím marketingové společnosti nabízí partnerům. Pořadatel je povinen zajistit reklamní 
plnění dle smluvních podmínek ČVS. Pořadatel má k dispozici předem stanovený počet reklamních 
ploch. 

 
2. Akce ABV ČVS ponesou tyto oficiální názvy, kterými musí být prezentovány v masmédiích a na 

veřejnosti:  
MČR – UNIQA mistrovství ČR   SC - Staropramen Super Cup 
ČP – Staropramen Český pohár    LP - Letní pohár 
 
Turnaje mládeže: 
MČR – Mistrovství ČR    ČP, ČPO – Český pohár  

 
3. Hráči jsou povinni už od kvalifikace používat vlastní šortky a dresy, které musí být stejné ve smyslu 

barvy a stylu (reklama může být různá). Hráči musí nastoupit jednotně ustrojeni, v šortkách už na 
rozcvičení před zápasem, trička mohou nasadit až po rozcvičení. Na MČR dospělých musí být hráči 
označeni čísly „1“ a „2“. 

 
4. Pokud pořadatel poskytne sponzorské hrací dresy, jsou hráči povinni tyto dresy používat v průběhu 

hry i během rozcvičení na hřišti před zápasem. Sponzorské hrací dresy musí být poskytnuty 
v dostatečném množství, aby hráči nemuseli k zápasům nastupovat v mokrých dresech. V těchto 
dresech jsou hráči povinni se zúčastnit závěrečného ceremoniálu. 

 

 
1. Pořadatelům jsou oficiální turnaje ABV přidělovány na základě jejich žádosti o pořádání turnaje 

zaslané na sekretariát ABV (abv@cvf.cz) ve stanoveném termínu na základě výzvy zveřejněné na 
webu ABV. Zasláním žádosti na pořádání turnaje se pořadatel zavazuje: 
a. řídit se tímto Hracím řádem, 
b. hlásit všechny své beachvolejbalové turnaje k homologaci, 
c. nepřipustí, aby na jím pořádaných turnajích startovali hráči, kteří mají od ABV ČVS udělen zákaz 

startu, 
d. v termínu pořádání jiného oficiálního turnaje ABV neuspořádá turnaj jemu konkurenční. 

Článek 12 – REKLAMA 

Článek 13 – POVINNOSTI POŘADATELE 
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2. Pořadatel je povinen určit osobu ředitele turnaje, který je přítomen po celou dobu konání turnaje - od 

kvalifikace až po závěrečný ceremoniál. Pořadatel (promotér) a ředitel turnaje může být tatáž osoba, 
nesmí se však turnaje účastnit jako hráč nebo rozhodčí. Ředitel turnaje je nejvyšší autoritou na 
turnaji a jeho snahou je všemi dostupnými prostředky v souladu s tímto Hracím řádem dovést turnaj 
do zdárného konce. 

 
3. Pořadatel na základě obdržené startovní listiny připraví nasazení do turnaje. Po skončení kvalifikace 

doplní kvalifikované dvojice do hlavní soutěže. V případě volných míst může přes systém VIS 
doplnit další dvojice. Odpovídá za to, že v turnaji startují pouze hráči uvedení na startovní listině. 

 
4. Pořadatel je povinen vypracovat propozice (jednostránkový dokument obsahující základní 

specifikaci turnaje) a v elektronické podobě je nejpozději 1 měsíc před turnajem zaslat předsedovi 
STK (zverinaj@eemail.cz) a řídícímu soutěže (prihlasky.beach@cvf.cz). Tyto propozice, jako hlavní 
zdroj informací o turnaji, musí mimo jiné obsahovat: název turnaje, datum a místo konání, 
hráčskou kategorii, u turnajů mládeže i věkovou hranici, počet účastníků (i v případné 
kvalifikaci), začátek hlavního turnaje, výši prize money, hrací míče, počet hracích kurtů, 
jména, kontaktní adresy a telefonní čísla ředitele turnaje a pořadatele, informace o ubytování 
(úplná adresa, telefon, orientační cena ubytování, případně e-emailovou adresu). V propozicích je 
pořadatel dále povinen uvést všechny odlišnosti od tohoto hracího řádu, a to pouze po předchozím 
souhlasu STK. 

 
5. Ubytování: 

a) Na turnajích dospělých (MČR, SC a ČP) a mládeže (MČR a ČP) pořadatel zajistí a uhradí 
ubytování rozhodčím mezi jednotlivými hracími dny, na které jsou rozhodčí delegováni Komisí 
rozhodčích ABV. Počet rozhodčích, pro které je nutné ubytování zajistit, sdělí pořadateli 
předseda Komise rozhodčích (případně její zástupce) nejpozději v pondělí v týdnu před turnajem. 

b) Na Super Cupu pořadatel zajistí a uhradí ubytování nejen rozhodčím, ale i hráčům, kteří postoupí 
z kvalifikace do prvého hracího dne i těm, kteří postoupí z prvého do druhého hracího dne. 

c) Na ostatních turnajích dospělých (MČR, ČP a LP) a mládeže (MČR, ČP a ČPO) pořadatel pouze 
zajistí (hráči si jej platí sami) ubytování hráčům, kteří postoupí z kvalifikace do prvého hracího 
dne i těm, kteří postoupí z prvého do druhého hracího dne. 

d) Pokud pořadatel ubytování hráčům jen zajišťuje a hráči si jej platí sami, nesmí cena ubytování za 
osobu a noc přesáhnout 400,-Kč. 

e) Ubytování u turnajů mládeže lze řešit též přespáním v tělocvičně – nutno uvést do propozic 
turnaje (případně upozornit hráče, aby si přivezli vlastní spacák). 

 
6. V týdnu před turnajem pořadatel uspořádá tiskovou konferenci nebo informuje ČTK a regionální tisk 

o turnaji (místo a datum konání turnaje, začátek turnaje a předpokládaný čas finálového zápasu, 
jmenuje nejlepší z přihlášených hráčů). 

 
7. Pořadatel využije všech svých kontaktů a formou e-emailových zpráv nebo s využitím sociálních sítí 

bude o turnaji informovat co největší počet osob. 
 
8. Pořadatel LP, kvalifikace ČP dospělých a všechny kvalifikace turnajů mládeže, na které KR ABV 

nedeleguje rozhodčí, je povinen zajistit řízení všech zápasů a to buď místními rozhodčími nebo hráči 
(nemusí mít zkoušky rozhodčích, ale musí znát pravidla beachvolejbalu), nebo požádat KR ABV o 
delegaci rozhodčích a to nejpozději v pondělí před turnajem. Výše odměny, hrazení ubytování a 
případné další náhrady závisí na dohodě obou stran. Krajním řešením je stanovení povinnosti řídit 
utkání samotnými hráči (zpravidla poraženými), což musí být předem uvedeno v propozicích 
k turnaji. V takovém případě jsou určení hráči povinni zahájit následující zápas v čase stanoveném 
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v hracím protokolu, nedodržení tohoto času nebo odmítnutí řízení zápasu může mít za následek 
vyloučení z turnaje. Pokud však povinnost řídit utkání samotnými hráči nebyla uvedena 
v propozicích, může hráč odmítnout. Hráč může také odmítnout řízení zápasu, pokud by po jeho 
skončení nastupoval ke svému zápasu a neměl by dostatečný čas na přípravu a rozcvičení (cca 15 
minut). 
 

9. Pořadatel má možnost požádat s dostatečným předstihem KR ABV o delegaci rozhodčích (i na 
kvalifikace), nejpozději však v pondělí před turnajem. 

 
10. V případě, že jsou do turnaje nahlášeny ZS (dvojice se zahraničním startem na turnajích FIVB nebo 

CEV) a tyto dvojice se turnaje nezúčastní (o účasti jsou povinny informovat telefonicky [nebo sms] 
řídícího soutěže i ředitele turnaje do 10:00 hodin den před začátkem turnaje, tj. v den kvalifikace), 
ředitel turnaje posune do hlavní soutěže na uvolněná místa nejlepší nasazené dvojice z kvalifikace. 
Doporučuje se tyto dvojice telefonicky (nebo sms) informovat, aby nejezdili na kvalifikaci zbytečně. 

 
11. Po skončení kvalifikace pořadatel zdarma umožní hráčům účastnícím se hlavního turnaje trénink na 

všech kurtech (mimo centrální hřiště) určených pro turnaj a to minimálně do 21:00 hodin. 
Neuskuteční-li se kvalifikace, pak den před turnajem mají tito hráči bezplatný přístup na kurty 
k tréninku již od 16:00 hodin. 

 
12. Doporučuje se vést v průběhu turnaje zápisy o utkáních na formulářích FIVB (na MČR a SC 

povinné). Tyto zápisy pořadatel uschová do konce kalendářního roku, kopie zápisů se stížnostmi 
hráčů na vyžádání odešle předsedovi komise rozhodčích nebo předsedovi STK. Formuláře FIVB 
jsou k dispozici na webu ABV. 

 
13. Doporučuje se zajistit hlasatelskou službu, která vyhlašuje jednotlivá utkání. 
 
14. Hráči musí mít možnost si v areálu kurtů nebo v jeho bezprostřední blízkosti zajistit pitný režim a 

nezbytné občerstvení. V opačném případě je toto pořadatel povinen zajistit. Na MČR a SC zajišťuje 
pořadatel stravování a pitný režim hráčům a rozhodčím účastnícím se ten den soutěže). 

 
15. Po skončení turnaje: 

a) Neděle do 20:00 hodin pořadatel odešle pořadí zápasů s výsledky všech zápasů a výsledkovou 
listinu (celkové pořadí včetně kvalifikace) nebo vyplněný program pro řízení soutěže 
v elektronické podobě e-emailem řídícímu soutěže (prihlasky.beach@cvf.cz) a předsedovi STK 
(zverinaj@eemail.cz). U všech jmen je nutno uvést vedle příjmení i křestní jména hráčů. 

b) Dále se doporučuje zaslat výsledky turnaje, fotografie z turnaje a rozhovor s předním hráčem 
nebo osobností turnaje elektronicky na adresy ČVS (abv@cvf.cz), ČTK (ctk@email.ctk.cz, 
rejmanova@email.ctk.cz) a informovat regionální tisk.  

c) Pořadatel zároveň odešle seznam dvojic, které byly přihlášeny, ale turnaje se nezúčastnily, 
řídícímu soutěže (prihlasky.beach@cvf.cz). 

d) Pondělí do 20:00 hodin odešle na sekretariát ABV (na tyto adresy: abv@cvf.cz a 
beachvolleyball@volny.cz) zhodnocení celkové úrovně akce, tj. její sportovní úroveň, 
společenskou atmosféru, počet diváků, rozhovor s vítězi turnaje resp. s přítomnou osobností 
beachvolejbalu nebo se zástupci regionálních orgánů a sponzorů. V příloze zašle minimálně 5 
fotografií (v digitální podobě) pořízených v průběhu turnaje (pokud byly dodány reklamní 
prostředky ABV, pak by měly být zachyceny na zaslaných fotografiích). 

 
16. Odměny rozhodčím, cestovní náhrady stravného, jízdné a ubytování hradí pořadatel turnaje. Náklady 

na delegáta na turnajích hradí ČVS. 
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17. Neobdrží-li pořadatel MČR včas peníze (pokud má prize money obdržet od ABV), tak prize money 
nevyplácí, ale zapíše čísla bankovních kont účastníků a odešle je na sekretariát ABV. 

 
18. Ředitel turnaje musí mít v průběhu turnaje (i kvalifikace) k dispozici jeden výtisk aktuálního hracího 

řádu s přílohami i s platnými dodatky a propozice k turnaji nebo mít přístup na webové stránky, kde 
jsou tyto dokumenty k dispozici. (V týdnu před turnajem je povinen zkontrolovat, zda se řídí platnou 
verzí hracího řádu i dodatků). 

 
19. Úroveň práce příslušného pořadatele turnaje bude jedním z kritérií pro přidělení turnajů v příští 

sezóně. 
 

 
1. Komise rozhodčích ABV (KR ABV) provádí delegace rozhodčích na hlavní soutěže turnajů 

dospělých MČR, MČRU22, SC a ČP, kvalifikaci SC dospělých a na hlavní soutěže turnajů mládeže 
MČR (U20, U18), ČP a ČPO (pouze na ty turnaje ČP a ČPO mládeže, na které obdrží pořadatel 
příspěvek z rozpočtu Rio Beach 2016). Komise je odpovědná za to, že se informace o delegacích a 
případných předelegacích rozhodčích včas dostanou k jednotlivým delegovaným rozhodčím a ti se 
turnaje zúčastní v dostatečném počtu. Delegováni mohou být pouze rozhodčí, kteří jsou na listině 
rozhodčích ABV. 

 
2. Jeden z delegovaných rozhodčích je určen jako hlavní. Pokud je na turnaji přítomen delegát, může 

převzít pravomoci hlavního rozhodčího (rozhodne Předseda KR). 
 
3. Komise rozhodčích deleguje optimální počet rozhodčí na turnaje s ohledem na počet hracích kurtů a 

celkový počet účastníků (počet zápasů). Přihlédne i k místu bydliště rozhodčích, aby náklady 
pořadatele nebyly zbytečně navyšovány. Na MČR a SC je prvořadým kritériem kvalita rozhodčích. 

 
4. Všechna utkání, ke kterým jsou rozhodčí delegováni komisí rozhodčích ABV, jsou řízena jedním 

rozhodčím. Pouze semifinálová a finálová utkání vícedenních turnajů řídí dva rozhodčí (pokud se 
tato utkání hrají současně na dvou hřištích, řídí dvojice rozhodčích utkání na centrálním kurtu). 

 
5. Hlavní rozhodčí: 

a) Před zahájením turnaje provede společně s delegovanými rozhodčími kontrolu regulérnosti a 
připravenosti jednotlivých hracích ploch a jejich vybavení v souladu s mezinárodními pravidly 
beachvolejbalu a tímto Hracím řádem. 

b) Rozhoduje o nezpůsobilosti hráče ke hře (vliv alkoholu, drog apod.) a je oprávněn vyloučit hráče 
pro zvlášť hrubé nebo agresivní chování, případně za opakované neoprávněné a nepodložené 
námitky a protesty v průběhu celého turnaje. Taktéž rozhoduje o způsobilosti rozhodčích k řízení 
utkání. 

c) Rozhoduje o regulérnosti průběhu utkání ve vztahu na výrazné změny klimatických podmínek. 
d) Řeší veškeré námitky hráčů v průběhu turnaje, které se vztahují k rozhodnutí rozhodčích a 

způsobilosti hrací plochy. 
 
6. Práva a povinnosti rozhodčích: 

a) Nepřipustí ke hře hráče, jejichž oblečení není v souladu s hracím řádem. 
b) Kontroluje vybavení kurtů a řídí práci podavačů míčů a technické čety. 
c) Dodržuje stanovené začátky jednotlivých utkání a předepsaný hrací protokol. 

 
7. Odměny rozhodčích: 

a) Denní odměny všech rozhodčích u turnajů dospělých (Kč/den): 

Článek 14 – ROZHODČÍ 
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typ turnaje kvalifikace 1.hrací den 2.hrací den delegát 

MČR - 1.500,- 1.300,- 800,- 

MČR-U22 - 1.500,- 1.300,- 800,- 

Super Cup Čt -  500,- Pá, So-  1.500,- Ne -  1.300,- 1.000,- 

Český pohár, 
turnaje v hale 

<1> 1.200,- 1.100,- 800,- 

Letní pohár <1> <1> <1> 800,- 

 
b) Denní odměny všech rozhodčích u turnajů mládeže (Kč/den): 

 

typ turnaje kvalifikace 1. hrací den 2. hrací den 

MČR-U18, U20 - 1.200,- 1.100,- 

ČPO <1> 1.100,- - 

ČP <1> 1.100,- 1.000,- 

 
<1> - Pokud rozhodčí nejsou delegováni KR ABV, pořadatel si je může zajistit sám a výše odměny závisí 

na dohodě mezi pořadatelem a rozhodčím. Pokud pořadatel požádá KR ABV o delegaci rozhodčích, je 
výše odměny dána následovně: kvalifikace – 500,-Kč (celodenní kvalifikace – 1.100,-Kč), 1.den – 
1.200,-Kč a 2.den – 1.100,-Kč + další náklady: stravné, jízdné a ubytování. 

 
U zimních turnajů v v hale činí denní odměna všech rozhodčích 1.200,- Kč/den + další náklady: stravné, 

jízdné a ubytování. 
 

a) Rozhodčím přináleží cestovní náhrady stravného ve výši dle Směrnic ČVS (v případě, že pořadatel 
zajistí rozhodčím stravování v průběhu turnaje, neplatí jim stravné). 

b) Rozhodčím přináleží cestovní náhrady jízdného ve výši 3,70 Kč/km, pokud autem pojede pouze 
jeden rozhodčí, 4,00 Kč/km, pojedou-li jedním autem současně dva rozhodčí nebo 4,50 Kč/km, 
pojede-li jedním autem současně více rozhodčích. 

c) Delegovaní rozhodčí v součinnosti s předsedou KR ABV oznámí nejpozději 7 dní před turnajem 
pořadateli, zda budou na turnaji přespávat.  

 

 
-7 minut  Končí předchozí zápas, obsluha kurtu provádí úpravu písku (zejména kolem postranních 

čar a ve středu hřiště pod sítí), rozhodčí s hráči dalšího zápasu vstupují na kurt (hráči již 
musí být oblečeni v oficiálních hracích dresech). 

-5 minut Losování před stolkem zapisovatele. 
-4 minuty Začátek tříminutového rozcvičení, podavači míčů jsou již na svých místech. 
-1 minuta Konec rozcvičení, hráči odcházejí do svých boxů, rozhodčí a personál kurtu zaujímají své 

pozice.  
 Hlasatel individuálně vyhlašuje hráče, kteří po ohlášení svého jména jdou na straně svého 

boxu k čáře podání. (Nevyhlašuje-li nástup hlasatel, přesouvají se hráči k čáře podání na 
pokyn prvního rozhodčího). Zapískáním dá pak první rozhodčí pokyn, na který se hráči 
poklusem přemístí k síti a podají si ruce. 

 0 minut Zahájení utkání. 

Článek 15 – HRACÍ PROTOKOL 
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konec utkání Hráči si podají ruce se soupeři a rozhodčími a opustí hřiště. Kapitáni podepíší zápis a 
všichni účastníci utkání co nejrychleji opouštějí kurt, aby mohly začít přípravy na další 
utkání. 

 
1. V případě potřeby celkové úpravy kurtu může být tato doba prodloužena delegátem (hlavním 

rozhodčím) až o 2 minuty. 
 
2. Pro televizní utkání může být se souhlasem delegáta (hlavního rozhodčího) tento protokol upraven 

dle potřeb televize. 
 
3. Je-li to potřeba pro urychlení protokolu či turnaje, může být losování provedeno ještě před vstupem 

na kurt, taktéž není potřeba zdržovat po skončení utkání odchod z kurtu podpisy rozhodčích do 
zápisu o utkání. 

 
4. Doby na rozcvičení na hřišti může být prodloužena až na dvojnásobek, pokud je k dispozici 

dostatečný počet kurtů a nehrozí časová tíseň. Tuto změnu je nutné vyhlásit jednotně pro všechna 
utkání a je nutný souhlas hlavního rozhodčího. 

 

 
1. Všechny oficiální beachvolejbalové akce na území ČR musí být homologovány ABV a jsou uvedeny 

na webu ČVS (www.cvf.cz). Každý hráč je povinen se před startem na akci informovat, zda je 
akce homologována ABV. Start hráčů a hráček na nehomologované beachvolejbalové akci není 
povolen. 

 
2. V případě startu na nehomologované akci je hráč potrestán zákazem startu na 2 až 6 měsíců ve všech 

soutěžích řízených ČVS, CEV a FIVB. V případě opakovaného startu na nehomologované akci je 
hráč potrestán zákazem startu ve všech soutěžích řízených ČVS, CEV a FIVB na 1 až 2 roky. 
V případě, že se jedná o hráče reprezentace, je hráč automaticky vyloučen z reprezentace a 
reprezentační dvojice musí vrátit dotace pro příslušné období. O výši trestu rozhoduje VV ABV 
ČVS. 

 
3. homologaci akce může požádat každý pořadatel beachvolejbalového turnaje v ČR a neplatí za ni 

žádný poplatek. Pořadatel zašle na sekretariát ABV (abv@cvf.cz) propozice k turnaji a to nejpozději 
15 dní před akcí, ve kterých uvede aspoň tyto údaje: datum a místo konání turnaje, hráčskou a 
věkovou kategorii a kontakt na pořadatele. Akce je homologována okamžikem zveřejnění na webu 
ČVS. 

 
4. V termínu konání oficiálního turnaje ABV dospělých (MČR, SC, ČP a LP) se dvojice do 20. místa 

(včetně) žebříčku jednotlivců ABV nemohou účastnit žádné jiné akce v ČR, na které jsou 
vypláceny jakékoliv prize money nebo uděleny věcné ceny v celkové výši nad 3.000,-Kč (platí 
v kategoriích mužů, žen i mixů). Na takové akci mohou startovat pouze v případě, že se účastní 
oficiální akce ABV a vypadnou z ní pouze sportovní cestou. 

 
5. Pro určení pořadí na žebříčku ABV je rozhodující postavení v pondělí po započítání bodů 

z víkendových turnajů v týdnu, ve kterém se akce koná. 
 
 

 
1. Všechny oficiální akce v ČR probíhají v roce 2014 v těchto věkových kategoriích: 

Článek 16 – HOMOLOGACE AKCÍ 

Článek 17 – KATEGORIE 
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� dospělí – bez věkového omezení, 
� U22 - narození 1.1.1993 a mladší, 
� U20 (junioři) - narození 1.1.1995 a mladší, 
� U18 (kadeti) - narození 1.1.1997 a mladší, 
� U17 (žáci) - narození 1.1.1998 a mladší, 

 
2. Případné další kategorie budou v roce 2014 členěny: 

� veteráni (nad 35 let) – narození 31.12.1978 a starší, 
� U16 - narození 1.1.1999 a mladší, 
� U14 - narození 1.1.2001 a mladší, 
� U12 - narození 1.1.2003 a mladší, 
� U10 - narození 1.1.2005 a mladší, 

 
3. Výška sítě: muži, junioři, kadeti – 243 cm, ženy, juniorky, kadetky – 224 cm, žáci – 230 cm, žákyně 

– 220 cm. 
 
4. Kategorie U16, U14, U12 a U10 se hrají podle upravených pravidel pro miniBeach. 
 
6. Kategorie U22: 

a) pro nasazení do turnaje U22 je rozhodující žebříček ABV dospělých. 
b) za turnaj MČR U22 budou hráčům do žebříčku ABV připsány body jako za Letní pohár. 

 
7. Kategorie U17: 

a) v každém ze 14 regionů ČR se odehrají aspoň dva turnaje žáků a žákyň, ze kterých nejlepší 
dvojice postupuje na MČR U17, kterého se účastní 24 dvojic. 

b) vedle vítězů turnajů v regionech má pořadatel k dispozici dalších 10 volných míst, které přidělí po 
dohodě s jednotlivými trenéry. 

c) závěrečné části finálového turnaje hraného dvojitou nebo jednoduchou eliminací předchází 
několik kol, které nejprve rozřadí dvojice dle výkonnosti pro nasazení do závěrečné části turnaje. 

 

 
1. Všeobecně: 

a) turnaje v regionech se hrají v kategoriích mužů, žen a smíšených dvojic (mixů), 
b) kalendář všech turnajů je k dispozici na stránkách ABV ČVS, 

 
2. Turnaje v regionech: 

a) v každém ze 14 regionů ČR se uskuteční po třech turnajích v každé kategorii, 
b) systém každého turnaje je volen podle počtu účastníků, 
c) vítězné dvojice z každého regionu postupují do finálového turnaje, v případě volného místa 

mohou postoupit i další dvojice, 
d) dvojice, které se chtějí účastnit finálového turnaje, se nejdříve musejí přihlásit emailem na adresu 

řídícího soutěže, jímž je v roce 2014 Jan Biječek (bijecek@cvf.cz) a to nejpozději do 30. 6. 2014 
do 20:00 hod, 

 
3. Finálový turnaj: 

a) finálový turnaj se hraje systémem na dvě porážky pro 16 dvojic jako jednodenní turnaj, 
b) finálového turnaje se mohou účastnit pouze občané ČR a hráči, kteří v den uzavírky přihlášek (30. 

6. 2014) figurují na 21. a horším místě na žebříčku ABV (neplatí pro turnaj mixů), 
c) na finálový turnaj se doporučuje hráčům nastoupit v jednotných dresech a šortkách (neplatí pro 

mixy), 

Článek 18 – REGIONÁLNÍ MISTROVSTVÍ ČR 
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d) finálového turnaje se účastní 14 dvojic z regionů, 1x DKA a 1x DKP. 
e) vítěz kategorie mužů a žen má právo účasti na MČR dospělých. 

 

 
1. Pro pořádání halových beachvolejbalových akcí označovaných jako „mistrovství ČR“ musí být 

dodrženy následující zásady, které se týkají jak hlavní soutěže, tak i případné kvalifikace: 
a) Všechna utkání musí být odehrána dle platných pravidel FIVB (na 2 vítězné sety do 21 bodů, 

případný 3. set do 15 bodů, rozdíl vždy nejméně 2 body). 
b) Systém turnaje musí být volen tak, aby každá dvojice odehrála minimálně 2 zápasy (neplatí pro 

první kolo kvalifikace), tj. dvojitou eliminací nebo skupiny minimálně o 3 účastnících. 
c) Dvojice budou nasazeny podle aktuálního žebříčku ABV nebo počtu míst určených podle 

výsledků zimní ligy,  
d) Maximální počet divokých karet nesmí přesáhnout v kategorii dospělých více než 25 % (v 

ostatních kategoriích 50 %) z celkového počtu účastníků. Hlavní soutěž i kvalifikace se posuzují 
samostatně. 

e) V případě přihlášení většího počtu účastníků je nutné vyhlásit kvalifikaci, která se hraje 
minimálně o 4 postupová místa. 

f) Mohou startovat pouze občané ČR. 
g) Hlavní soutěž bude řízena rozhodčími delegovanými komisí rozhodčích ABV (náklady hradí 

pořadatel). 
h) Oficiálním hracím míčem je míč značky GALA Smash Plus 10. O způsobilosti míče pro hru 

rozhoduje rozhodčí, hráči nesmí do výběru míče zasahovat.  
i) K dispozici musí být stále dva míče na kurt. Doporučuje se, aby pořadatel měl v průběhu turnaje 

k dispozici navíc ještě další míče, které by si mohli hráči vypůjčit pro rozcvičování. 
j) Za umístění na halových beachvolejbalových turnajích se neudělují body do žebříčku ABV. 

 

 
V průběhu zimní sezóny mohou pořadatelé v různých oblastech ČR uspořádat v beachvolejbalové hale 
vlastní soutěže v různých věkových kategoriích. Na základě počtu turnajů a počtu účastníků bude 
pořadateli (oblasti) přidělen poměrný počet míst na HMČR, na kterém se nejlepší dvojice utkají o titul 
Halového mistra ČR. 
 
************************************************************************ 
Tento Hrací řád byl projednán Radou ABV dne 23. 3. 2014 a schválen SR ČVS dne 7. 5. 2014. 
 

Ing. Jan Biječek           PaedDr. Zdeněk Haník Ph.D.        Ing. Ivan Iro 
      předseda ABV ČVS          předseda ČVS               generální sekretář ČVS 

Článek 19 – ZIMNÍ HALOVÉ TURNAJE 

Článek 20 – ZIMNÍ LIGA 


