Zmeny pravidiel volejbalu schválené kongresom FIVB v roku 2014
(nové znenie je uvedené červeným písmom)
Pravidlá 2013-16

Pravidlá 2015-16

1. HRACIA PLOCHA
1.1 ROZMERY

1. HRACIA PLOCHA
1.1 ROZMERY

Ihrisko tvorí obdĺžnik s rozmermi 18 x 9 m, okolo ktorého
je voľná zóna najmenej 3 m široká na všetkých stranách.

Ihrisko tvorí obdĺžnik s rozmermi 18 x 9 m, okolo ktorého
je voľná zóna najmenej 3 m široká na všetkých stranách.

Voľný hrací priestor je priestor nad hracou plochou bez
akejkoľvek prekážky. Tento voľný priestor musí byť vysoký
najmenej 7 m od hracej plochy.

Voľný hrací priestor je priestor nad hracou plochou bez
akejkoľvek prekážky. Tento voľný priestor musí byť vysoký
najmenej 7 m od hracej plochy.

Pre oficiálne, svetové súťaže a súťaže FIVB je voľná zóna
najmenej 5 m od postranných a 8 m od zadných čiar.
Voľný hrací priestor je vysoký najmenej 12,5 m od hracej
plochy.

Pre oficiálne, svetové súťaže a súťaže FIVB je voľná zóna
najmenej 5 m od postranných a 6,5 m od zadných čiar.
Voľný hrací priestor je vysoký najmenej 12,5 m od hracej
plochy.

2. SIEŤ A STĹPY
2.2 SIEŤ
Sieť je 1 m široká, 9,50 – 10 m dlhá presahujúca za
postranné pásky 25 – 50 cm, má čierne štvorcové oká so
stranou 10 cm.

2. SIEŤ A STĹPY
2.2 SIEŤ
Sieť je 1 m široká, 9,50 – 10 m dlhá presahujúca za
postranné pásky 25 – 50 cm, má čierne štvorcové oká so
stranou 10 cm.
Pre oficiálne, svetové súťaže a súťaže FIVB môže byť sieť
v súlade so špecifickými súťažnými pokynmi upravená
tak, aby sa uľahčila možnosť reklamy podľa
marketingových dohôd.

3. LOPTY
3.3 POUŽITIE TROCH LÔPT
Pri oficiálnych, svetových súťažiach a súťažiach FIVB sa
musia používať 3 lopty. V takomto prípade sú šiesti
podávači umiestení v štyroch rohoch voľnej zóny a po
jednom za rozhodcami.

3. LOPTY
3.3. POUŽITIE PIATICH LÔPT
Pri oficiálnych, svetových súťažiach a súťažiach FIVB sa
musí používať 5 lôpt. V takomto prípade sú šiesti
podávači umiestení v štyroch rohoch voľnej zóny a po
jednom za rozhodcami.

4. DRUŽSTVÁ
4.1. ZLOŽENIE DRUŽSTIEV
4.1.1 Družstvo môže mať v stretnutí najviac 12 hráčov a
- trénerský zbor zložený z jedného trénera a najviac
dvoch asistentov trénera
- zdravotnícky zbor zložený z jedného terapeuta
družstva a jedného lekára. (5.2, 5.3)
Len členovia družstva, ktorí sú uvedení v zápise o
stretnutí, môžu vstupovať do Súťažného priestoru a
zúčastňovať sa oficiálnej rozcvičky a stretnutia.

4. DRUŽSTVÁ
4.1. ZLOŽENIE DRUŽSTIEV
4.1.1 Družstvo môže mať v stretnutí najviac 12 hráčov a
- trénerský zbor zložený z jedného trénera a najviac
dvoch asistentov trénera
- zdravotnícky zbor zložený z jedného terapeuta
družstva a jedného lekára. (5.2, 5.3)
Len členovia družstva, ktorí sú uvedení v zápise o
stretnutí, môžu vstupovať do Súťažného priestoru a
zúčastňovať sa oficiálnej rozcvičky a stretnutia.
Pri seniorských oficiálnych, svetových súťažiach
a súťažiach FIVB môže byť v zápise uvedených a hrať v
stretnutí až 14 hráčov. Maximálne 5 ďalších členov
družstva na lavičke (vrátane trénera) si vyberá samotný
tréner a všetci musia byť uvedení v zápise o stretnutí
a zaregistrovaní na tlačive O-2(bis).
V oficiálnych, svetových súťažiach a súťažiach FIVB musí
mať lekár a terapeut družstva osvedčenie FIVB a musia
byť členmi výpravy.
Ak pri seniorských oficiálnych, svetových súťažiach
a súťažiach FIVB nie sú lekár alebo terapeut družstva
medzi piatimi členmi družstva na lavičke, musia sedieť
mimo hracej plochy, avšak vo vnútri súťažného priestoru
a zasahovať na hracej ploche môžu v prípade potrebnej
pomoci hráčom len po vyzvaní rozhodcami.
Terapeut družstva (aj keď nie je na lavičke) môže
asistovať počas rozcvičky až do začiatku oficiálnej
rozcvičky pri sieti.

4.2 UMIESTNENIE DRUŽSTIEV
4.2.4. Počas prestávok medzi setmi sa hráči môžu
rozcvičovať s loptami vo svojej voľnej zóne.

4.2 UMIESTNENIE DRUŽSTIEV
4.2.4 Počas prestávok medzi setmi sa hráči môžu
rozcvičovať s loptami vo svojej voľnej zóne.
Počas predĺženej prestávky medzi druhým a tretím setom
(ak sa používa) môžu hráči využívať na rozcvičku aj svoju
časť ihriska.

4.5 ZAKÁZANÉ PREDMETY

4.5 ZAKÁZANÉ PREDMETY
4.5.3 Kompresné návleky (spevnené ochranné prostriedky
proti zraneniam) môžu hráči použiť za účelom ochrany
a podpory.
Pre seniorské oficiálne, svetové súťaže a súťaže FIVB
musia byť takéto prostriedky rovnakej farby ako
príslušná časť výstroja.

6. BODOVACÍ SYSTÉM, VÍŤAZSTVO V SETE A V STRETNUTÍ
6.1.3. Rozohrávka a dokončená rozohrávka
Rozohrávka je sled herných akcií od okamihu úderu do
lopty podávajúcim hráčom do okamihu, kedy je lopta
mimo hry. Dokončená rozohrávka je sled herných akcií,
ktorý sa končí pridelením bodu.

6. BODOVACÍ SYSTÉM, VÍŤAZSTVO V SETE A V STRETNUTÍ
6.1.3. Rozohrávka a dokončená rozohrávka
Rozohrávka je sled herných akcií od okamihu úderu do
lopty podávajúcim hráčom do okamihu, kedy je lopta
mimo hry. Dokončená rozohrávka je sled herných akcií,
ktorý sa končí pridelením bodu. Sem patrí aj udelenie
penalizácie a strata podania kvôli chybe pri podaní –
prekročenie času na podanie.

7. PRÍPRAVA STRETNUTIA
7.2 ROZCVIČOVANIE
7.2.1 Pred stretnutím sa môžu družstvá rozcvičovať pri
sieti 6 minút, ak mali možnosť predchádzajúcej prípravy
na ihrisku a 10 minút, ak túto možnosť nemali.

7. PRÍPRAVA STRETNUTIA
7.2 ROZCVIČOVANIE
Pred stretnutím sa môžu družstvá rozcvičovať pri sieti 6
minút, ak mali možnosť samostatnej predchádzajúcej
prípravy na ihrisku a 10 minút, ak túto možnosť nemali.
Pri oficiálnych, svetových súťažiach a súťažiach FIVB sa
môžu družstvá rozcvičovať spoločne pri sieti 10 minút.

7.7 CHYBY V POSTUPE
7.7.1. Chybou v postupe je, ak PODANIE nevykoná hráč
podľa poradia postupu. Táto chyba má nasledovné
dôsledky:

7.7 CHYBY V POSTUPE
7.7.1. Chybou v postupe je, ak PODANIE nevykoná hráč
podľa poradia postupu. Táto chyba má nasledovné
dôsledky v poradí:

8. HRA
8.3. LOPTA V IHRISKU
Lopta je v ihrisku, ak sa dotkne povrchu ihriska vrátane
čiar vymedzujúcich ihrisko.

8. HRA
8.3. LOPTA V IHRISKU
Lopta je v ihrisku, ak v ktoromkoľvek momente jej dotyku
s podlahou sa aspoň časť lopty dotýka ihriska, vrátane čiar
vymedzujúcich ihrisko.

11. HRÁČ PRI SIETI
11.3. DOTYK SIETE
11.3.1. Dotyk siete hráčom nie je chybou, pokiaľ dotyk
siete neovplyvní hru.

11. HRÁČ PRI SIETI
11.3. DOTYK SIETE
11.3.1. Dotyk siete medzi anténkami hráčom počas akcie
hrania s loptou je chybou. Akcia hrania s loptou zahŕňa
(okrem iného) odraz, odbitie (alebo pokus oň) a dopad.

11.4. CHYBY HRÁČA PRI SIETI
11.4.4. Hráč ovplyvní hru súpera, ak (okrem iného):
- sa dotkne vrchnej pásky siete alebo 80 cm dlhej
hornej časti anténky počas hrania s loptou, alebo
- počas hrania s loptou použije sieť ako oporu,
alebo
- si vytvorí výhodu oproti súperovi, alebo
- svojou akciou bráni súperovi v snahe regulárne
zahrať loptu.

11.4. . CHYBY HRÁČA PRI SIETI
11.4.4. Hráč ovplyvní hru súpera, ak (okrem iného):
- sa dotkne siete medzi anténkami alebo samotnej
anténky počas akcie hrania s loptou,
- použije sieť medzi anténkami ako oporu alebo pomoc pri
udržaní rovnováhy,
- si vytvorí dotykom siete nespravodlivú výhodu oproti
súperovi
- svojou akciou bráni súperovi v snahe regulárne zahrať
loptu,
- sa chytí/zavesí do siete.
Hráči, ktorí sú v blízkosti odohrávanej lopty alebo ktorí sa
pokúšajú ju odbiť, sa považujú za účastníkov akcie hrania
s loptou, a to aj v prípade, že sa lopty nedotkli.
Dotyk siete z vonkajšej strany anténky sa nepovažuje za
chybu (okrem pravidla 9.1.3).
15. PRERUŠENIA
15.1. POČET RIADNYCH PRERUŠENÍ
Každé družstvo smie v každom sete požiadať o dva
oddychové časy a šesť striedaní hráčov.
Pri seniorských oficiálnych, svetových súťažiach
a súťažiach FIVB môže FIVB na základe sponzorských,
marketingových alebo vysielacích dohôd znížiť počet
oddychových a/alebo technických oddychových časov
o jeden.

15. PRERUŠENIA
15.1. POČET RIADNYCH PRERUŠENÍ
Každé družstvo smie v každom sete požiadať o dva
oddychové časy a šesť striedaní hráčov.

19 LIBERO
19.1. MENOVANIE LIBERA
19.1.1. Každé družstvo má právo určiť zo zoznamu hráčov
najviac dvoch špecializovaných obranných hráčov „liberov“.

22. ROZHODCOVSKÝ ZBOR A SPÔSOB ROZHODOVANIA
22.2. SPÔSOB ROZHODOVANIA
22.2.3.1 Ak chybu zapíska prvý rozhodca, signalizuje:
a) družstvo, ktoré bude podávať, (12.2.2, obr. 11/2)
b) druh chyby,
c) hráča, ktorý chybu urobil (ak je to potrebné).
Druhý rozhodca v tom istom poradí opakuje dohovorené
znamenia prvého rozhodcu.
22.2.3.4. V prípade súčasnej chyby obaja rozhodcovia
signalizujú v poradí:
a) druh chyby,
b) hráčov, ktorí chybu urobili (ak je to potrebné),
c) družstvo, ktoré bude podávať, podľa rozhodnutia
prvého rozhodcu.

19 LIBERO
19.1. MENOVANIE LIBERA
19.1.1. Každé družstvo má právo určiť zo zoznamu hráčov
najviac dvoch špecializovaných obranných hráčov „liberov“.
Pri seniorských oficiálnych, svetových súťažiach
a súťažiach FIVB, ak má družstvo uvedených v zápise viac
ako 12 hráčov, musia byť v zozname povinne dvaja
liberovia.
22. ROZHODCOVSKÝ ZBOR A SPÔSOB ROZHODOVANIA
22.2. SPÔSOB ROZHODOVANIA
22.2.3.1 Ak chybu zapíska prvý rozhodca, signalizuje v
poradí:
a) družstvo, ktoré bude podávať, (12.2.2, obr. 11/2)
b) druh chyby,
c) hráča, ktorý chybu urobil (ak je to potrebné).
22.2.3.4. V prípade súčasnej chyby obaja rozhodcovia
signalizujú v poradí:
a) druh chyby,
b) hráčov, ktorí chybu urobili (ak je to potrebné).
Prvý rozhodca potom označí družstvo, ktoré bude
podávať.
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