SK Hanácká volejbalová liga Prostějov

směrnice 01/2016

Soutěžní řád SK HVL Prostějov
Článek 1
Základní ustanovení

1. Soutěžní řád (dále jen SŘ) SK Hanácká volejbalová liga je souhrn pravidel pro plánování,
organizaci a řízení soutěží vyhlášených SK HVL Prostějov, především pak Hanácké volejbalové
ligy (dále jen HVL).
2. SŘ HVL je závazný pro všechny subjekty volejbalového hnutí sdružené v SK HVL – družstva,
hráče, rozhodčí, trenéry a ostatní účastníky.
3. SK HVL pověřuje Soutěžní komisi HVL (dále jen Komise) řízením HVL. Její rozpis musí být v
souladu se SŘ HVL. Ostatní soutěže řídí Výbor SK HVL.

Článek 2
Výklad pojmů

1. Trenér je osoba starší 18 let, která vede družstvo při utkání a je uvedena na soupisce družstva.
2. Účastník utkání je hráč, člen sboru rozhodčích, trenér a ostatní osoby.
3. Konec utkání. Utkání se považuje za skončené podpisem rozhodčího na zápisu o utkání.
4. Konec hry. Koncem hry se rozumí ukončení poslední rozehry utkání.

Článek 3
Sportovně-technické předpisy

1. Základními sportovně-technickými předpisy pro řízení HVL a dalších soutěží jsou zejména:
a) oficiální pravidla volejbalu (OPV),
b) SŘ SK HVL,
c) rozpis soutěže,
d) případné úřední zprávy jednotlivých řídících orgánů.

Článek 4
Organizace, plánování a řízení volejbalových soutěží

1. Organizace HVL vychází z působnosti orgánů SK HVL. Tyto orgány vyhlašují příslušnou
formu a druh soutěže v prováděcím předpisu – rozpisu soutěže.
2. Při vyhlašování formy a druhu soutěže stanovují orgány SK HVL následující základní
pravidla:
1. HVL se hrají jednotně v soutěžním období, které začíná 1. července a končí 30. června
příštího roku,
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2. podmínky a organizace soutěže musí být známy nejpozději před podáním přihlášky do
soutěže. Podáním přihlášky účastník tyto podmínky přijímá.
3. družstvo může být do soutěže zařazeno na základě výsledku dosaženého v minulém
soutěžním období. Výjimečně může být zařazeno družstvo, kterému účast v soutěži uvolní
po dohodě družstvo mající oprávnění v ní startovat. O převodu práva k soutěži rozhoduje
Výbor SK HVL.
4. Komise SK HVL Prostějov určuje pořadatelskou službu z řad přihlášených družstev, za
účelem zabezpečení pořádku v místě konání soutěží. Práva a povinnosti pořadatelské služby
určuje Komise SK HVL. Za dodržování povinností pořadatelské služby zodpovídá kapitán
nominovaného družstva.

Článek 5
Start hráčů

1. Za start hráče se považuje až skutečné nastoupení do hry (vyjma libera, viz OPV).
2. V utkáních mohou startovat pouze hráči uvedení na úplné soupisce daného družstva a jsou
členy SK HVL Prostějov, což potvrdí v jeho přihlášce.
3. Počet hráčů na hřišti je šest, z toho nejméně dvě ženy.
4. Hráči(- ky) mohou startovat střídavě ve více družstvech za předpokladu, že k 1.1. daného roku
nepřesáhli věk 23 let.
5. Hráč (- ka) může v daném hracím dni startovat pouze za jedno družstvo.

Článek 6
Soupisky

1. Družstva musí před zahájením soutěže vyhotovit svou soupisku prostřednictvím elektronického
systému FreeDOM sw.
2. Na soupisce musí být uvedeny tyto údaje:
a) název družstva, pod kterým budou níže uvedení členové SK HVL Prostějov startovat v
soutěžním období,
b) registrační číslo hráče,
c) jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště
d) fotografie (její parametry upravuje příloha č. 1 tohoto řádu)
3. Na soupisce musí být též uvedeni funkcionáři, kteří se budou účastnit utkání s družstvem. Tito
funkcionáři mohou být uvedeni na soupiskách více družstev.
4. Soupiska platí na jedno soutěžní období.
5. Soupiska je platná poté, co ji potvrdí vedoucí družstva předepsaným způsobem.
6. Změny na soupiskách se provádějí podle ustanovení článku 7. Provádění neoprávněných změn je
postihováno dle SŘ SK HVL.

Článek 7
Přeřazování a přestup hráčů

1. Přeřazovat hráče mezi družstvy je dovoleno pouze jedenkrát za soutěžní období.
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2. Přeřazování hráčů provede družstvo na příslušných soupiskách prostřednictvím systému
FreeDOM sw. O přestup žádá družstvo, do kterého hráč přestupuje.
3. Zařadit nového hráče na soupisku je možné kdykoliv, avšak při respektování určených
podmínek v souladu s článkem 6 a prováděcím předpisem dané soutěže.

Článek 8
Obecné povinnosti družstev

1. Družstva startující v utkání mají zejména za povinnost:
a) dostavit se včas k utkání v termínu určeném Komisí,
b) odehrát utkání ve smyslu ustanovení sportovně-technických předpisů,
c) družstvo soutěže, ve kterém není hráč starší 18 let, musí vést trenér, jinak nemůže
družstvo k utkání nastoupit. V případě diskvalifikace tohoto trenéra družstvo turnaj dohraje,
2. Družstva nominovaná Komisí pořadatelskou službou jsou povinna zajistit přípravu hrací plochy
nejpozději 15 min. před začátkem prvního utkání, uklidit hrací plochu po skončení posledních
utkání hracího dne (pokud není Komisí stanoveno jinak) a dále se řídit manuálem „ Povinnosti
pořadatelské služby“ sestaveným Komisí.
3. Za přenos informací mezi Výborem SK HVL, Komisí a družstvy je zodpovědný vedoucí
družstva.

Článek 9
Důsledky neplnění povinnosti družstev

1. Nesplnění-li družstvo některou z povinností uloženou mu článkem 8, bude potrestáno dle SŘ SK
HVL.
2. Družstvu, kterému Komise vyměřila pořádkovou pokutu, je nutné spolu s rozhodnutím stanovit i
lhůtu k zaplacení. Podání odvolání nemá odkladný účinek. Bude-li odvolání vyhověno, zaplacená
částka bude plátci vrácena.
3. V případě, že družstvo pokutu nezaplatí do stanoveného termínu, bude potrestáno dle SŘ SK
HVL.

Článek 10
Hřiště a jeho vybavení

1. Hřiště musí odpovídat oficiálním pravidlům volejbalu, a to v rozsahu, který určí Komise
v rozpisu soutěže.
2. Adresy hřišť uvede Komise v rozpisu soutěže.
3. O regulérnosti hřiště při utkání rozhoduje jedině delegovaný nebo náhradní rozhodčí.
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Článek 11
Termíny a začátky utkání

1. Pořad utkání, jejich termíny a začátky určuje Komise v rozpisu soutěže a jejích úředních
zprávách.

Článek 12
Nástup k utkání, čekací doba a ukončení utkání

1. Utkání se zahajuje nástupem družstev a pozdravem.
2. Družstva jsou povinna nastoupit k utkání ve stanovený začátek utkání.
3. V jiném případě nastoupí pouze to družstvo, které je připraveno k utkání, a rozhodčí stanoví
čekací dobu ve výši patnácti minut. Rozhodčí je odpovědný za to, že nepřipustí bezdůvodné čerpání
čekací doby, např. z důvodů rozehrávání hráčů, čekání na více hráčů apod. Čerpání čekací doby
poznamená rozhodčí do zápisu o utkání, včetně důvodů, které družstvo vedly k opožděnému
nástupu.
4. Čekací dobu lze také čerpat z důvodů nepřipraveného hřiště nebo nepřipraveného zápisu o
utkání. Tuto skutečnost rozhodčí zapíše do zápisu o utkání a řídící orgán potrestá odpovědné
družstvo.
5. Čekací doba se čerpá rovněž v případě, kdy se k utkání nedostaví delegovaný rozhodčí a pak se
postupuje dle ustanovení článku 15, odst. 3.
6. Začátek dalšího utkání na stejném kurtu dle pořadu utkání následuje do patnácti minut po
skončení předchozího utkání.
7. V případě, že se k utkání nedostaví družstvo, rozhodčí za pomoci zástupce Komise všemi
dostupnými prostředky zjistí důvod.
8. Budou-li podány námitky z důvodu opožděného začátku utkání, posoudí Komise všechny
důvody, které k tomu vedly. Zjistí-li, že to bylo zaviněno jednáním jednoho z družstev,
potrestá jej dle SŘ SK HVL.
9. Po skončení hry nastoupí družstva na koncové čáry vlastního pole a vzájemně se pozdraví.
Utkání končí podpisem rozhodčího na zápis o utkání.

Článek 13
Přerušení a předčasné ukončení utkání

1. Není-li možné v utkání pokračovat z technických nebo povětrnostních důvodů, přeruší
rozhodčí utkání, poznamená to do zápisu o utkání a uvede důvody, které ho k tomu vedly.
2. Při přerušení z technických důvodů je Komise povinna učinit všechna opatření k tomu, aby se v
utkání mohlo pokračovat.
3. Rozhodčí předčasně ukončí utkání v těchto případech:
a) ztratí-li hra sportovní charakter,
b) dojde-li na hřišti k výtržnostem, které nelze zvládnout,
c) neuposlechne-li některé družstvo příkazu rozhodčího,
d) je-li fyzicky napaden kdokoliv ze sboru rozhodčích,
e) v případě stanovených OPV.
4. Rozhodčí řídí utkání tak, aby zabránil vzniku okolností, jež by mohly vést k předčasnému
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ukončení utkání. Přitom využívá všech možností, které mu dávají OPV a SŘ SK HVL. Utkání
předčasně ukončí jen v krajním případě, není-li jiné řešení.
5. Ukončí-li rozhodčí předčasně utkání, uvede do zápisu, jak utkání probíhalo, a proč bylo
předčasně ukončeno. O výsledku utkání rozhodne Komise.

Článek 14
Zápis o utkání

1. O utkání se pořizuje zápis, a to formou, kterou určí Komise.
2. Kapitáni podepisují utkání po skončení hry. Nakonec po provedení všech záznamů rozhodčí zápis
zkontroluje, podepíše a odevzdá zástupci Komise.
3. Zápis vede zapisovatel. Rozhodčí je povinen zapsat do zápisu vše, co je mu pravidly, SŘ SK
HVL a rozpisem soutěže uloženo a co považuje za nutné a prospěšné. Jedná-li se o okolnosti, které
jsou prokazatelně v rozporu s OPV a kapitán si vyhradil v průběhu utkání provést záznam do zápisu
o utkání, musí mu to rozhodčí umožnit po skončení hry. Rozhodčí odmítne zapsat do zápisu věci,
které nesouvisejí s utkáním, případně nejsou řešeny ve sportovně-technických předpisech, jako
například kritika rozhodčího apod.

Článek 15
Řízení utkání

1. Utkání řídí sbor rozhodčích. Jeho složení stanoví Komise v rozpisu soutěže.
2. Povinnost řídit utkání je dána rozpisem soutěže družstvům, ty pak delegují svůj sbor
rozhodčích na toto utkání.
3. Nedostaví-li se rozhodčí k utkání, postupuje se takto:
a) nedostaví-li se delegovaný rozhodčí, rozhoduje utkání další člen družstva,
b) nedostaví-li se celý sbor rozhodčích, řídí utkání osoba, na které se kapitáni dohodnou,
nebo bude určena losem.
4. Dostaví-li se delegovaný rozhodčí opožděně, bude provedena výměna. Výměna se provede při
nejbližším přerušení hry.

Článek 16
Práva a povinnosti rozhodčích

1. Práva a povinnosti rozhodčích jsou stanoveny oficiálním pravidly volejbalu, předpisy SK HVL a
mohou být doplněny rozpisem soutěže.
2. Rozhodčí je povinen zejména:
a) dostavit se na hřiště nejméně 10 minut před stanoveným začátkem utkání, zkontrolovat
hřiště, jeho vybavení a příslušenství,
b) poznamenat do zápisu o utkání vše, co je mu uloženo sportovně-technickými předpisy,
řídícím orgánem soutěže, a vše, oč je kapitány nebo trenéry požádán podle článku 14, odst.
3.,
c) nepřipustit ke hře družstvo mládeže, které není vedeno trenérem.
3. Rozhodčí nepřipustí ke hře hráče nebo jiného účastníka utkání, pokud nebude mít splněny
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náležitosti jednotlivce v souladu s čl. 6 a příslušným rozpisem soutěže.

Článek 17
Řízení jednorázových soutěží

1. Jednorázové soutěže řídí soutěžní komise jmenovaná Výborem SK HVL.
2. Soutěžní komise zabezpečuje a dohlíží na řádný sportovně-technický průběh soutěže.
3. Členové soutěžní komise zastávají funkce technického delegáta, hlavního rozhodčího a
zástupce pořadatele. Veškeré povinnosti si mezi sebou členové libovolně rozdělí dle svého
nejlepšího vědomí a svědomí.
4. Technický delegát:
a) svolává a řídí veškerá jednání komise,
b) vede záznam o projednávaných námitkách,
c) sleduje sportovně-technický průběh soutěže,
d) při nepřítomnosti zástupce řídícího orgánu vystupuje jako jeho oficiální delegát při
zahájení a zakončení soutěže,
e) sestavuje sportovně-technické hodnocení soutěže pro řídící orgán,
f) sestavuje tabulku soutěže a odpovídá za její správnost.
5. Hlavní rozhodčí:
a) kontroluje regulérnost hřišť před i v průběhu soutěže,
b) kontroluje soupisky všech účastníků soutěže a ponechává si je u sebe a odevzdá je
zodpovědnému pracovníkovi družstva po skončení soutěže,
c) deleguje rozhodčí na jednotlivá utkání a schválenou delegaci včas vyhlašuje.
6. Zástupce pořadatele:
a) zajišťuje prostřednictvím pořadatelů řádnou přípravu sportovišť a plné sportovnětechnické zabezpečení v souladu s rozpisem soutěže, SŘ SK HVL a pravidly
volejbalu,
b) podle závěru a jednání komise a dle pokynů technického delegáta a hlavního
rozhodčího zajišťuje realizaci všech požadavků směřujících k zabezpečení
regulérnosti soutěže,
c) organizuje a odpovídá za slavnostní nástupy k zahájení a ukončení soutěže a
připravuje i předání odměn a titulů.
7. Komise rozhoduje při jednání hlasováním.

Článek 18
Provinění a postihy, opakování utkání

1. Porušení sportovně-technických předpisů se postihuje: a) pořádkovými pokutami, které jsou
uvedeny v příloze rozpisu soutěže; b) hracími důsledky – pasivním skórem 0:2 (0:50), c)
hracími důsledky – odečtením jednoho nebo více bodů z tabulky daného kola, popř. konečné
tabulky soutěže.
2. Postihy uvedené v předchozím odstavci je možné podle povahy provinění sdružovat.
3. Hrací důsledky uplatní Komise na základě podaných námitek, případně na základě vlastního
zjištění.
4. O všech proviněních a postizích rozhoduje Komise do dalšího kola dané soutěže a rozhodnutí
sdělí účastníkům řízení.
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Článek 19
Hodnocení výsledků soutěží

1. Soutěž se hraje na dva vítězné sety, v případě remízy rozhoduje třetí zkrácený set (tie-break)
hraný do 15 bodů. Vítězství je ohodnoceno třemi body, prohra nulou. V případě třísetového utkání
obdrží vítěz tie-breaku dva body, poražený jeden bod. Kontumace je ohodnocena jedním
mínusovým bodem, zaviní-li kontumaci obě družstva, odečte se oběma družstvům jeden bod.
2. O pořadí v tabulce rozhoduje rozpis soutěže dle schváleného systému soutěže. Při rovnosti
bodů rozhoduje o umístění na kterémkoliv místě vyšší poměr setů. Mají-li i přitom dvě nebo i
více družstev stejné umístění, rozhoduje vyšší poměr míčů. Mají-li potom dvě nebo i více
družstev stejné umístění, rozhoduje:
a) výsledek vzájemných utkání
b) není-li ani potom rozhodnuto, určí se pořadí losem
Určení pořadí podle písmen a) a b) se provádí pouze tehdy, je-li nutné určit přesné pořadí
družstev, na příklad postup nebo sestup.
3. Družstvo, které je potrestáno nepodmíněným zastavením činnosti, prohrává během trestu svá
utkání kontumačně.
4. Jsou-li družstvu v dlouhodobé soutěži kontumována dvě po sobě jdoucí kola nebo v souhrnu tři
kola, vylučuje se ze soutěže bez ohledu na počet dosažených bodů.
5. Vyloučené nebo odhlášené družstvo se vždy považuje za sestupující družstvo z příslušné
skupiny.

Článek 20
Námitky

1. Námitky proti průběhu a výsledku utkání lze podat tehdy, došlo-li k porušení sportovně –
technických předpisů.
2. U dlouhodobých soutěží podává námitky kapitán družstva a zašle je Komisi nejpozději do dvou
pracovních dnů následujících po skončení utkání.
3. O námitkách rozhodne Komise do následujícího kola soutěže. Své rozhodnutí zašle všem
účastníkům řízení. Rozhodnutí obsahuje výrok, odůvodnění a poučení o odvolání.
4. U jednorázových soutěží podává písemně námitky předsedovi soutěžní komise trenér nebo
kapitán do patnácti minut od skončení utkání. O námitkách rozhoduje soutěžní komise uvedená v
rozpisu soutěže nejpozději do jedné hodiny po jejich podání. O svém rozhodnutí, které obsahuje
výrok, odůvodnění a poučení o odvolání, sepíše protokol, který podepíší všichni členové komise.
5. Komise může o námitkách rozhodnout takto:
a) námitky odmítne pro nesplnění některé z výše uvedených náležitostí nebo nemají-li
formální náležitosti podle čl. 23, odst. 3 nebo nejsou podány účastníkem utkání,
b) námitky zamítne, zjistí-li, že k porušení sportovně-technických dokumentů nedošlo,
c) námitkám vyhoví zcela nebo z části.
6. Podle zjištěných skutečností Komise:
a) vyhlásí hrací důsledek v neprospěch jednoho nebo obou družstev,
b) nařídí nové utkání – v případě, že nedošlo k porušení sportovně-technických předpisů
vinou družstev,
c) udělí pokutu,
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d) ponechá výsledek utkání v platnosti.
7. Vyhoví-li Komise námitkám zcela nebo částečně a byl-li stanoven prováděcím předpisem
soutěže poplatek za uplatnění námitky, vrátí poplatek účastníkovi. V ostatních případech
propadá poplatek ve prospěch SK HVL Prostějov.
8. Výše poplatků je uvedena v prováděcím předpisu soutěže.

Článek 21
Odvolání

1. Účastníci mohou podat odvolání proti rozhodnutí I. instance (Komise) Odvolací komisi SK
HVL (dále OK SK HVL), a to nejpozději do dalšího kola soutěže.
2. Odvolání nemá odkladný účinek a až do rozhodnutí OK SK HVL platí rozhodnutí I. instance, tj.
Komise.

Článek 22
Rozhodnutí OK SK HVL

1. OK SK HVL rozhodne o odvolání nejpozději do dalšího kola, a to tak, že odvolání:
a) vyhoví zcela nebo částečně a nahradí jej vlastním rozhodnutím,
b) zamítne a rozhodnutí I. instance potvrdí,
c) neprojedná, je-li odvolání podáno opožděně, nemá-li formální náležitosti podle čl. 21 čl.
23 nebo není-li podáno účastníkem řízení.
2. Rozhodnutí o odvolání zašle OK SK HVL účastníkům řízení, a to nejpozději do dalšího kola
dané soutěže.
3. Vyhoví-li OK SK HVL odvolání zcela nebo částečně, vrátí poplatek za odvolání účastníkovi (bylli stanoven). V ostatních případech propadá popletek ve prospěch SK HVL.

Článek 23
Společná ustanovení o námitkách a odvolání

1. K ústnímu jednání může soutěžní komise nebo OK SK HVL přizvat svědky.
2. Námitky nebo odvolání lze vzít zpět nejpozději před zahájením jejich projednávání. V tomto
případě se poplatek (je-li stanoven) vrací.
3. Námitky a odvolání musí být vlastnoručně podepsány (vyjma e-mailové korespondence).

Článek 24
Korespondence

1. Ke komunikaci mezi jednotlivými účastníky soutěže a Komisí se používá zejména e-mailová
korespondence. E-mailové adresy jsou uvedeny v rozpisu soutěže pro dané soutěžní období.
2. V případě zasílání zpráv rozhodných pro takovou činnost družstev, jejíž neplnění by mohlo
vést k udělení sankcí a pokut dle příslušného sazebníku nebo trestání hracími důsledky, je za
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potřebí odpověď adresáta, která je jako jediná směrodatná pro prokázání řádného doručení.
3. Úřední zprávy budou zveřejněny na webových stránkách soutěže a jsou tak kontrolou pro její
účastníky, zda je korespondence s Komisí bez technických závad.

Článek 25
Závěrečná ustanovení

1. K výkladu tohoto SŘ SK HVL je oprávněn Výbor SK HVL Prostějov.
2. Výbor může v ojedinělých případech zvolnit podmínky ustanovení čl. 5, 6 a 7 na základě
oficiální žádosti podané družstvem.
3. Tento soutěžní řád byl schválen Valnou hromadou SK HVL na jeho zasedání 13. září 2016.

Jan Zatloukal
předseda SK HVL Prostějov

Jakub Gall
tajemník SK HVL Prostějov
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Příloha číslo 1:
PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ FOTOGRAFIÍ NA SOUPISKU V SYSTÉMU FREEDOM SW.
1. Systém Freedom SW. vyžaduje při vyplňování soupisek družstva nahrát fotografii člena SK HVL
Prostějov.
2. S ohledem na využití těchto fotografií pro další potřeby, které jsou dány rozhodnutím Valné
hromady SK HVL Prostějov, musí mít vkládaná fotografie tyto parametry:
a) minimální rozměry 900x600 px (v x š)
b) skenovací mód alespoň 600 DPI
c) odpovídající současné podobě
d) ostrost
e) barevnost
f) velikost souboru s fotografií menší než 500 kB
g) absenci rušivých elementů (pokrývka hlavy, nasazené sluneční brýle atp.)
h) kompozici dle požadavků na občanský průkaz, příp. cestovní pas
3. V ojedinělých případech mohou být další specifika uvedena v systému Freedom SW., avšak
tato nesmí být v přímém rozporu s parametry uvedenými v b. 2.
Jan Zatloukal, v. r.
předseda SK HVL Prostějov
Jakub Gall, v. r.
tajemník SK HVL Prostějov

