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Z čeho vychází práva rozhodčího?
 Zdrojem práv rozhodčích v soutěžích ČVS jsou

Práva a povinnosti rozhodčího
Školení rozhodčích II. a III. třídy
Přerov, 24.-25.3.2012
Jan Zatloukal

Oficiální pravidla volejbalu, Soutěžní řád volejbalu a
další směrnice ČVS, příp. rozpisy soutěží.
 Vychází ovšem i z přirozeného práva, které je nadalo
přirozenou autoritou.
 Přirozenou autoritu nelze budovat na základě pozitivního
práva (OPV, SŘV, 4), které taxativně vymezuje všechna
práva rozhodčích a nadává je tak jejich pravomocemi.
Přirozenou autoritu si musí rozhodčí budovat i na základě
plnění svých povinností.

Práva a povinnosti rozhodčích

Práva rozhodčích

 Z tohoto důvodu nesmíme zapomínat, že mezi

užíváním práv a plněním povinností musí
existovat nezbytná rovnováha.

Práva

Povinnosti

ČVS, Stanovy ČVS
Coby člen ČVS má rozhodčí právo:
 podílet se dle svých možností a zájmu na
činnosti ČVS,
 volit a být volen do orgánů ČVS, za
předpokladu způsobilosti k právním
úkonům,
 právo na opravné prostředky , příp. podat
arbitrážní komisi ČVS návrh na
přezkoumání rozhodnutí orgánu ČVS,
 právo přístupu ke svým osobním údajům,
vč. práva je opravovat vč. dalších
zákonných práv k těmto údajům

Práva rozhodčích

Práva rozhodčích

Oficiální pravidla volejbalu
 Upravují pravomoci prvního

rozhodčího, druhého rozhodčího
(prav. 23.2, 24.2)
 Ostatní členové sboru rozhodčích
již nemají definovány pravomoci,
nýbrž jen „odpovědnost“
 Prav. 23.2.3:
První rozhodčí má právo
rozhodnout o jakékoliv záležitosti,
týkající se utkání, včetně těch,
které nejsou uvedeny v
pravidlech.

Soutěžní řád volejbalu










Čl. 22 a 24
Právo obdržet odměnu za výkon funkce (její výše je
řídícím orgánem stanovena zprav. v rozpisu
soutěže)
Právo obdržet cestovní náhrady (jejich výše je
řídícím orgánem stanovena zprav. v rozpisu
soutěže)
Do cestovních náhrad se započítává i stravné
Zpravidla má rozhodčí, který řídí utkání v místě
bydliště, nárok na „paušální náhradu cestovních
výdajů“, opět stanovenou rozpisem
Právo obdržet výše zmíněné plnění má i náhradní
rozhodčí (v souladu s čl. 22 SŘV)
Rozhodčímu náleží odměna a cestovní náhrady i v
případě, že se utkání nehrálo a on byl přítomen (s
výjimkou čl. 22, odst. 9)
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Práva rozhodčích
Soutěžní řád volejbalu
Čl. 14
Právo zkontrolovat zápis
 45 min. před utkáním – vyplněná
hlavička, jména sboru rozhodčích
 Později (v souladu s hracím
protokolem, který je přílohou rozpisu)
– kontrola soupisek a průkazů členů
ČVS, resp. registračních průkazů

Práva rozhodčích
Soutěžní řád volejbalu
Čl. 15
 přisuzuje rozhodčímu právo na
uzamykatelnou šatnu, a to nejm.
60 min. před začátkem utkání
 Přisuzuje rozhodčímu právo
dávat pokyny pořadateli k zajištění
regulérnosti utkání

 Toto právo je chápáno tímto

článkem i jako povinnost!

Práva rozhodčích
Soutěžní řád volejbalu
Čl. 17
Právo :
 změny místa konání utkání na
základě zjištěné nezpůsobilosti,
 právo rozhodovat o regulérnosti
hřiště při utkání
Čl. 19
 právo poskytnout delší čas k
přípravě hřiště (v souladu s odst. 4)

Práva rozhodčích
Rozpis krajských přeborů dospělých a mládeže 2011/2012
 Právo na odměnu (zmíněno

dříve, specifikováno bude v
přednášce Administrativa
rozhodčího, VIS)

Práva rozhodčích
Soutěžní řád volejbalu
Čl. 20
Právo :
 přerušit utkání, které nemůže pokračovat z
technických nebo povětrnostních důvodů,
 právo předčasně ukončit utkání v případech:
a) ztratí-li hra sportovní charakter,
b) dojde-li na hřišti k výtržnostem, které
nelze zvládnout,
c) neuposlechne-li některé družstvo nebo
pořadatel příkazu rozhodčího
d) je-li fyzicky napaden kdokoliv ze sboru
rozhodčích
e) v případech stanovených OPV

Povinnosti rozhodčích
ČVS, Stanovy ČVS
 rozhodčí (v následnosti a aplikaci
všech směrnic ČVS) jsou
„prodlouženou rukou“ orgánů ČVS,
které se podílejí na řízení soutěží,
 funkce rozhodčího předpokládá, že
jsou s těmito předpisy ztotožněni a
budou je bránit svým dodržováním,
 řádné hradit stanovené příspěvky a
další finanční povinnosti vyplývající z
rozhodnutí a usnesení orgánů ČVS,
smluv a sportovně-technických
předpisů ČVS
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Povinnosti rozhodčích
Oficiální pravidla volejbalu
 Upravují odpovědnosti prvního
rozhodčího, druhého rozhodčího,
zapisovatele, asistenta zapisovatele,
čárového rozhodčího (prav. 23.3,
24.3, 25.2, 26.2, 27.2)
 povinnost oficiálním znamením
pažemi označit důvod svého
zapískání (podstatu odpískané
chyby nebo účel povoleného
přerušení) (28.1)
 čároví rozhodčí musí označit
podstatu oznámené chyby oficiálním
znamení praporkem, a toto znamení
po krátkou dobu podržet (28.2)

Povinnosti rozhodčích
Soutěžní řád volejbalu
Čl. 19
 všemi dosažitelnými prostředky zjistit
důvod, proč se příp. hostující
družstvo nedostavilo včas (za účinné
pomoci domácího družstva)
 v tomto případě stanovit další dobu,
jejíž délka není omezena odst. 3
Čl. 20
 rozhodčí řídí utkání tak, aby
zabránil vzniku okolností, jež by
mohly vést k předčasnému utkání,

Povinnosti rozhodčích

Povinnosti rozhodčích
Soutěžní řád volejbalu
čl. 18
 podepsat dohodu družstev o
náhradním termínu utkání, které
nebylo sehráno z důsledku „vis
maior“,
čl. 19
 stanovit čekací dobu v případě
„nepřítomnosti družstva“
 nepřipustit bezdůvodné čerpání
čekací doby
 poznamenat čekací dobu do zápisu,
vč. důvodů, které vedly družstvo k
opožděnému nástupu

Povinnosti rozhodčích
Soutěžní řád volejbalu
Čl. 20
 rozhodčí řídí utkání tak, aby
zabránil vzniku okolností, jež by
mohly vést k předčasnému utkání.
Přitom využívá možností, které mu
dávají OPV a SŘV. Utkání
předčasně ukončí jen v krajním
případě, není-li jiné řešení.
 ukončí-li rozhodčí předčasně
utkání, uvede do zápisu, jak utkání
probíhalo, a proč bylo předčasně
ukončeno.

Povinnosti rozhodčích

Soutěžní řád volejbalu

Soutěžní řád volejbalu

Čl. 21

rozhodčí je povinen zapsat do zápisu vše, co je
mu OPV, SŘV a rozpisem soutěže uloženo a
co považuje za nutné a prospěšné.

dále zapíše vše, oč ho trenéři nebo kapitáni
požádají v souvislosti s utkáním a v souladu se
sportovně-technickými předpisy.

jedná-li se o okolnosti, které jsou prokazatelně
v rozporu s OPV, a kapitán si vyhradil v
průběhu utkání vlastnoruční záznam do
zápisu, musí mu to rozhodčí po skončení hry
umožnit. Rozhodčí odmítne zapsat do zápisu
věci, které nesouvisejí s utkáním, případně
nejsou řešeny ve sportovně-technických
předpisech, jako např. kritika rozhodčího apod.

Čl. 22
 povinnost řídit utkání (coby druhý
rozhodčí), v případě že se nedostaví
první rozhodčí, sám v utkáních
řízených jedním rozhodčím
 v utkáních řízených dvěma
rozhodčími, vybere z řad rozhodčích
potřebné kvalifikace. Není-li takový
přítomný, řídí utkání sám
 v případě opožděného příchodu k
utkání povinnost okamžitě při
nejbližším přerušení hry nahradit
rozhodčího, který byl vybrán z
přítomných trenérů, resp. funkcionářů
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Povinnosti rozhodčích
Soutěžní řád volejbalu
Čl. 24
Základní povinnosti rozhodčích:
a) dostavit se na hřiště nejméně 45
min. před stanoveným začátkem
utkání, zkontrolovat hřiště, jeho
vybavení, příslušenství,
b) spolu s kapitány nebo trenéry
zkontrolovat průkazy všech
účastníků utkání a soupisky a na
žádost trenéra nebo kapitána
provést identifikaci členů soupeře i
v průběhu utkání,

Povinnosti rozhodčích
Soutěžní řád volejbalu
Čl. 24
Základní povinnosti rozhodčích:
f) při diskvalifikaci hráče, či
funkcionáře odeslat soutěžní komisi
v souladu s přílohou č. 2 DŘV, odst.
7 nejbližší pracovní den po utkání
zprávu s přesným popsáním
přestupku,
g) nepřipustit ke hře družstvo
mládeže, které není vedeno
trenérem, či funkcionářem starším
18 let s výjimkou čl. 14, odst. 1,
písm. d) SŘV (pokud není
stanoveno rozpisem jinak)

Povinnosti rozhodčích
Rozpis krajských přeborů dospělých a
mládeže 2011/2012

Povinnosti rozhodčích
Soutěžní řád volejbalu
Čl. 24
Základní povinnosti rozhodčích:
c) ponechat si průkazy a soupisky družstev u
sebe a odevzdat je kapitánům nebo
trenérům po skončení utkání,
d) byl-li o to požádán, uvést do zápisu, že
družstvo předložilo potvrzení o zaplacení
pořádkové pokuty nebo náhrady,
e) poznamenat do zápisu vše, co je mu
uloženo sportovně technickými předpisy a
směrnicemi ČVS, soutěžní komisí a vše,
oč byl kapitány nebo trenéry požádán
podle článku 21, odst. 3 SŘV,

Povinnosti rozhodčích
Soutěžní řád volejbalu
Čl. 24
 nepřipustit ke hře hráče či
funkcionáře, pokud nebude mít
splněny náležitosti jednotlivce v
souladu s čl. 6 a 7 SŘV a příslušným
rozpisem soutěže,
 dbát zákazu provádět jakékoliv
změny v rubrice zápisu „Družstva“, o
ty má právo žádat trenéra nebo
kapitána
Čl. 26
 dodržovat pokyny hlavního
rozhodčího jednorázových soutěží

Na počátku bylo slovo4
to slovo bylo u komise rozhodčíchto slovo bylo rozhodčí-

Čl. 15
 povinnost řídit utkání v
předepsaném úboru: bílá
polokošile (svetr) s odznakem
rozhodčího, tmavě modré kalhoty,
 dodržovat Hrací protokol
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Kdo se může stát rozhodčím?
IV. třída (žák)
 věk min. 13-15 let, absolvování příslušných
školení a vykonání zkoušek (dále jen školení)
III. třída
 věk min. 16 let, školení

II. třída
 věk min. 18 let, školení, praxe 1 rok s III. třídou
I. třída
 věk min. 18 let, školení, praxe 2 roky s II. třídou
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