Súťažný poriadok volejbalu
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Súťažný poriadok volejbalu (ďalej SPV) je súhrn pravidiel pre organizáciu a riadenie
súťaží, ktoré vychádzajú z príslušných predpisov FIVB a CEV v podmienkach
volejbalu v Slovenskej republike.
2. SPV je záväzným predpisom pre všetky subjekty združené v SVF, jej orgány, kluby,
funkcionárov, hráčov, trénerov a rozhodcov, ktorí sa zúčastňujú volejbalových súťaží
riadených SVF.
3. Príslušné orgány SVF môžu vydávať aj ďalšie doplňujúce predpisy rôznej účinnosti
pre zabezpečenie volejbalových súťaží, vymedzené týmto SPV.
Článok 2
Športovo-technické dokumenty v súťažiach
1. Základnými športovo-technickými dokumentmi (ďalej ŠTD) na riadenie súťaží sú:
a) Medzinárodné pravidlá volejbalu;
b) Súťažný poriadok volejbalu SVF;
c) Registračný a prestupný poriadok volejbalu SVF;
d) Disciplinárny poriadok volejbalu SVF;
e) Smernice orgánov SVF, vydávaných v zmysle Stanov SVF;
f) Smernice a nariadenia Antidopingovej agentúry ADA SR, resp. WADA.
g) Ďalšie doplňujúce predpisy k ŠTD, vydávané orgánmi SVF;
h) Vykonávacie pokyny k súťažiam;
i) Rozpisy príslušných súťaží;
j) Správy riadiacich orgánov súťaží v priebehu nimi riadených súťaží.
Článok 3
Organizácia, plánovanie a riadenie súťaží
1. Organizácia súťaží vychádza z pôsobnosti orgánov SVF, ktoré vyhlasuje v
príslušných formách a druhoch vo Vykonávacích pokynoch (ďalej VP) k súťažiam
riadiaceho orgánu.
2. Plánovanie celorepublikových súťaží rešpektuje asociačné termíny stanovené FIVB
a CEV, prípadne ďalšie termíny schválené príslušným riadiacim orgánom SVF
v súčinnosti s Oblastnými výbormi SVF (ďalej OV SVF).
3. Riadenie súťaží je vykonávané príslušnými orgánmi SVF, ktoré sú Správnou radou
SVF (ďalej SR SVF) a OV SVF stanovené vo VP.
4. Pri vyhlasovaní formy a druhu súťaže sa rešpektujú nasledujúce základné pravidlá:
a) všetky volejbalové súťaže sa hrajú v súťažnom období, ktoré začína 1. júla
kalendárneho roku a končí 30. júna nasledujúceho kalendárneho roku;
b) o organizácii súťaže musia byť účastníci informovaní najneskôr do 30. júna
kalendárneho roka;
c) volejbalové súťaže sú majstrovské, pohárové a iné;
d) postup a zostup v majstrovských súťažiach sa realizuje podľa umiestnenia
družstiev po ukončení súťaže podľa VP, schválených riadiacim orgánom pred
začiatkom súťaže;
e) pre najvyššie súťaže dospelých platí, že dve alebo viac družstiev rovnakého
klubu a družstvo materského klubu s farmárskym klubom (podľa článku 10
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tohto SP) nesmú hrať v rovnakej súťaži alebo prelínacej súťaži (baráž). Pokiaľ
dôjde k takému prípadu postupuje sa nasledovne:
• ak „B“ družstvo, alebo farmárske družstvo si vybojovalo postup do
najvyššej súťaže alebo prelínacej súťaže (baráže), kde štartuje aj jeho „A“
družstvo, alebo materský klub, postup mu nebude priznaný a miesto neho
postúpi družstvo, ktoré sa umiestnilo na ďalšom mieste v tabuľke,
• družstvo „B“ sa môže zúčastniť v prelínacej súťaži (baráži) o postup do
najvyššej súťaže len v prípade, ak je potvrdené, že jeho „A“ družstvo
z najvyššej súťaže zostupuje,
• ak si farmárske družstvo vybojovalo postup do najvyššej súťaže alebo
prelínacej súťaže (baráže), z ktorej sa priamo postupuje do najvyššej
súťaže kde je účastníkom družstvo zmluvného materského klubu, postup
mu nebude priznaný a namiesto neho postúpi družstvo, ktoré sa
umiestnilo na ďalšom mieste v tabuľke,
• ak zostúpi družstvo materského klubu z najvyššej súťaže do súťaže, ktorej
účastníkom je jeho farmársky klub, môže farmársky klub v prípade, že sa
neumiestnil na zostupovom mieste zotrvať v tejto súťaži aj v nasledujúcom
súťažnom ročníku ako farmársky klub iného materského klubu, alebo
samostatne.
f) družstvo môže byť do majstrovskej súťaže okrem najvyššej súťaže dospelých
zaradené len na základe výsledku dosiahnutého v minulom súťažnom období
(zotrvanie v jednej súťaži, zostup, postup); neplatí to pri súťaži najnižšieho
článku súťaží. V prípade, ak sa víťaz nižšej súťaže neprihlási do vyššej
súťaže, môže vo vyššej súťaži zotrvať družstvo vypadávajúce, prípadne môže
získať právo postupu družstvo, ktoré skončilo na druhom mieste v nižšej
súťaži. Pokiaľ súčasne prejavia záujem o účasť vo vyššej súťaži družstvo
vypadávajúce aj družstvo umiestnené na druhom mieste, obe družstvá
odohrajú baráž o účasť vo vyššej súťaži za podmienok, ktoré stanoví riadiaca
zložka vyššej súťaže;
g) v najvyššej súťaži dospelých môžu štartovať iba družstvá, ktoré vlastnia
licenciu klubov pre najvyššiu súťaž. Licenciu vydáva príslušný orgán v zmysle
Smernice o obchodovaní s licenciou pre najvyššiu súťaž a nakladanie s touto
licenciou;
h) kluby alebo iné právnické osoby môžu svoje družstvá prihlásiť do súťaží SVF
len v prípade, že majú uhradený ročný členský poplatok.
i) riadiaci orgán môže vo VP rozšíriť oprávnenia a povinnosti družstiev, tieto
však musia byť známe pri vyhlásení súťaže. V prihláške do súťaže musí
účastník súťaže tieto podmienky prijať a ich neplnenie je dôvodom pre
uplatnenie sankcií uvedených vo VP. Odmietnutie stanovených podmienok
znamená odmietnutie prihlášky a nezaradenie družstva do súťaží;
j) vo VP musí byť vždy uvedené, kto súťaž vyhlasuje a je riadiacim orgánom
súťaže (ďalej “riadiaci orgán“) a kto súťaž riadi (ďalej “riadiaca zložka
súťaže“).
Článok 4
Vekové kategórie
1. Majstrovské súťaže sa vypisujú pre nasledovné vekové kategórie:
a) žiacka (žiaci a žiačky – mladší/ie/ a starší/ie/)
b) kadetská (kadeti a kadetky)
c) juniorská (juniori a juniorky)
d) dospelých (muži a ženy)
2. Vymedzenie štartu hráčov podľa dátumu narodenia sa uvádza vo VP.
3. Oblastné súťaže môžu byť vypísané aj pre iné kategórie.
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Článok 5
Štart hráčov
1. V majstrovských súťažiach môžu štartovať výhradne registrovaní hráči s platnou
licenciou a to iba za materský klub, alebo za klub v ktorom hosťujú, alebo ako
farmárski hráči podľa článku 10, SPV. Iná forma štartu musí byť vymedzená vo VP
súťaže (mladšie žiactvo, školské súťaže).
2. Za štart hráča sa považuje až jeho reálne nastúpenie do hry a teda nielen jeho
uvedenie do zápisu o stretnutí. Výnimkou je libero, pričom jeho uvedenie do zápisu
o stretnutí sa považuje aj za jeho štart. Náhradné libero môže štartovať
s rozlišovacím tričkom bez čísla, ktorým sa prekryje pôvodný dres hráča.
3. V súťažiach, okrem majstrovských a pohárových, môže za družstvo nastúpiť aj hráč,
ktorý nie je členom daného klubu. V čase trvania zmluvy so svojim klubom, prípadne
do termínu posledného majstrovského stretnutia v súťažnom ročníku (hráči bez
zmluvy) iba s písomným súhlasom svojho klubu.
4. Hráčky vekovo odpovedajúce kategórii žiakov môžu štartovať v chlapčenských
družstvách žiakov, ale iba po vekovú kategóriu starších žiakov za nasledujúcich
podmienok:
a) klub nemá v žiackych kategóriách vlastné družstvo žiačok,
b) klub musí predložiť riadiacemu súťaže žiadosť o zaradenie hráčky do súpisky
družstva žiakov s písomným súhlasom rodiča, prípadne zákonne stanoveného
opatrovateľa,
c) hráčka štartuje za klub podľa článku 5, bod 3, SPV.
d) počet hráčok, ktoré môžu byť uvedené v jednom zápise o stretnutí za družstvo
žiakov je maximálne päť v šestkovom volejbale, tri v štvorkovom volejbale a
dve v trojkovom volejbale.
e) klub nemôže do družstva žiakov zaradiť hráčku, ktorá je na hosťovaní z iného
klubu
5.
Talentovaný hráč v kategórii juniorskej a mladšej môže štartovať vo všetkých
kategóriách svojho klubu, pre ktoré má oprávnenie (vekom), súbežne aj v seniorskej súťaži
nového klubu na základe schváleného "hosťovania M-S" za týchto okolností :
- takýto hráč môže v jednom súťažnom ročníku takto nastúpiť iba za jeden
extraligový, resp. prvoligový klub formou hosťovania typu M-S (opakované hosťovania bez
výmazu zo súpisky materského klubu a zmeny klubovej príslušnosti).
- družstvo extraligy, resp. l. ligy môže uviesť na súpisku najviac dvoch hráčov, ktorí
budú mať schválené "hosťovanie M-S".

Článok 6
Náležitosti jednotlivcov
1. Členovia družstva musia pred každým stretnutím predložiť platné registračné
preukazy SVF.
2. Pokiaľ niekto z členov družstva nepredloží registračný preukaz, nie je oprávnený
zúčastniť sa stretnutia (výnimku tvorí článok 6, bod 3).
3. Družstvo je oprávnené zapísať do zápisu o stretnutí aj neprítomného člena družstva
pred začiatkom stretnutia. Pri svojom príchode je však tento člen družstva povinný
predložiť technickému delegátovi SVF, prípadne rozhodcovi svoj registračný preukaz.
4. Predošlé ustanovenie sa nevzťahuje na úroveň súťaže extraliga a prelínacia súťaž,
kde do zápisu o stretnutí môže byť uvedený iba člen družstva, ktorý je v čase min. 40
minút pred stretnutím (čl.13. bod 1. písm. c), fyzicky prítomný a predložil registračný
preukaz, oprávňujúci ho k uvedeniu do zápisu a k účasti v stretnutí.
5. Pokiaľ na stretnutie nastúpi celé družstvo bez registračných preukazov, postupuje sa
nasledovne :
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a) kapitán podpíše v zápise o stretnutí prehlásenie, že všetci hráči uvedení v
zápise sú členmi družstva;
b) technický delegát s rozhodcami vykonajú identifikáciu hráčov podľa
predložených občianskych preukazov u občanov SR. Zahraničný príslušník
predloží pas, alebo Pobytový preukaz občana EU v SR. Výnimku tvorí
kategória žiakov, ktorých identifikovať netreba;
c) nastúpiť môžu len tí hráči, ktorí boli identifikovaní podľa predchádzajúceho
bodu;
d) družstvo bude potrestané poriadkovou pokutou.
Článok 7
Náležitosti družstiev
1. Družstvá štartujú v súťažiach SVF na základe prihlášky do súťaže a splnenia
podmienok na zaradenie do súťaží podľa Smernice pre štart družstiev v súťažiach
SVF.
2. Družstvá štartujú v súťaži na platnú súpisku, na základe zadania žiadosti o vstavenie
súpisky do ISSV (informačný systém slovenského volejbalu). Súpisky vydáva a
potvrdzuje Registračná komisia SVF(RK SVF) na základe údajov dodaných klubom,
za správnosť ktorých zodpovedá klub. Súpisku zverejní RK SVF na oficiálnom webe.
3. Kluby, ktoré majú v súťažiach viacero družstiev v tej istej vekovej kategórii, musia
pred začiatkom prvej súťaže vyhotoviť súpisku so zaradením všetkých hráčov, ktorí
sú v dobe potvrdzovania súpisky oprávnení štartovať za klub, do jednotlivých
družstiev. Pokiaľ klub zaraďuje do súťaže viac družstiev mládeže v jednej vekovej
kategórii, môže tak učiniť nasledovne. Ak má dve družstvá v šestkovom volejbale, na
súpiske prvého družstva musí uviesť min. 12 hráčov, ak má tri družstvá, na
súpiskách prvých dvoch musí uviesť min. 12 hráčov atď. Ak klub zaraďuje do súťaže
viac družstiev v štvorkovom volejbale, na súpiskách prvých družstiev musí uviesť
vždy min. 8 hráčov, iba na súpiske posledného družstva môže byť menej. V
trojkovom volejbale na súpiskách prvých družstiev musí uviesť min. 6 hráčov, iba na
súpiske posledného družstva môže byť uvedených menej.
4. Hráč môže byť uvedený iba na súpiske jedného družstva v tej istej vekovej kategórii
s výnimkou podľa článku 8, bod 3 SPV.
5. Zúčastnené družstvá predkladajú súpisku na kontrolu technickému delegátovi SVF a
rozhodcom pred začiatkom stretnutia. Ak družstvo súpisku nepredloží, stretnutie sa
odohrá. Overenie účastníkov stretnutia vykoná riadiaca zložka po doručení zápisu
stretnutia. Družstvo bude potrestané poriadkovou pokutou.
6. Je zakázané vykonávať akýkoľvek zásah do súpisky. Porušenie tohto ustanovenia
má za následok disciplinárne konanie. V prípade, že technický delegát (rozhodca)
zistí akýkoľvek zásah do súpisky, je povinný ju družstvu po skončení stretnutia (tí)
odobrať a zaslať riadiacej zložke súťaže.
Článok 8
Preraďovanie hráčov
1. Preraďovať hráčov medzi družstvami toho istého klubu z družstiev vyššej súťaže do
družstiev nižšej súťaže možno kedykoľvek, ak hráč nehral ani v jednom stretnutí
družstva vyššej súťaže, na súpiske ktorej bol uvedený. Ak už za družstvo vyššej
súťaže hral, môže byť v tom istom súťažnom období preradený do družstva nižšej
súťaže do maximálneho počtu troch hráčov z vyššej súťaže a do termínu stanoveného
riadiacou zložkou súťaže. Účasť v hre je definované podľa článku 5 bod 1, SPV.
2. Preraďovať hráčov medzi družstvami toho istého klubu z družstiev nižšej súťaže do
družstiev vyššej súťaže možno kedykoľvek.
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3. Preraďovať hráčov medzi družstvami tej istej súťaži v kategórii dospelých nie je
dovolené. Preraďovať hráčov medzi družstvami tej istej súťažnej triedy v kategórii
mládeže je možné iba pre záverečnú časť súťaže stanovenú riadiacim súťaže.
4. Materský klub, ktorý dodal hráča/čku do COP a postúpi do finálového turnaja M SR
mládeže, má právo požiadať o uvoľnenie takého hráča/čky pre účasť vo finálovom
turnaji M SR. Žiadosť podá na COP a v kópii na RK SVF min. 10 dní vopred a COP
uvoľní dotknutého hráča/čku pre potrebu materského klubu k účasti vo finále M SR
v súlade so zmluvou, uzatvorenou medzi COP a materským klubom. Takýto hráč/čka
bude doplnený na súpisku aj po termíne doplňovania súpisiek.
5. Zaradiť nového hráča na súpisku možno kedykoľvek, pokiaľ VP príslušnej súťaže
nestanovujú inak, tiež v súlade s ustanoveniami Registračného a prestupného
poriadku SVF (ďalej RaPP SVF).
Článok 9
Striedavý štart hráčov
1. Striedavý štart hráčov je možný iba v kategórii dospelých a medzi družstvami toho
istého klubu.
2. V priebehu súťaže môžu hráči uvedení na súpiske družstva hrajúceho nižšiu súťaž
striedavo štartovať za družstvo hrajúce vyššiu súťaž. Podmienkou je, aby hráči
neprekročili vek 23 rokov k 1.1. kalendárneho roka u mužov a 21 rokov k 1.1.
kalendárneho roka u žien.
3. Striedavý štart je platný pre celé súťažné obdobie.
Článok 10
Farmárske družstvá
1. Každý klub (ďalej materský klub) má možnosť vytvoriť si za účelom efektívnejšej
výchovy hráčov výhradne v kategórii dospelých farmársky klub.
2. Farmárskym klubom sa môže stať :
a, klub seniorsky, ktorý má svoje najvyššie družstvo v kategórií dospelých zaradené
v štruktúre súťaží SVF do súťaže minimálne o jeden stupeň nižšej ako družstvo
dospelých materského klubu. Pri pomenovaní „seniorsky“ sa rozumie „dospelý“.
b, klub mládeže, ktorý má svoje najvyššie družstvo v súťažiach SVF zaradené v súťaži
juniorskej a nemá žiadne družstvo v kategórii seniorskej.
3. Materský klub musí s farmárskym družstvom uzavrieť “Zmluvu o vytvorení
farmárskeho klubu“ podpísanú jej štatutárnymi zástupcami, ktorej päť originálov
doručí doporučenou poštou alebo osobne riadiacej zložke súťaží v termíne od 1.5. do
31.8. kalendárneho roka. Zmluvy doručené po tomto termíne nebudú akceptované.
4. SVF nezaregistruje zmluvu klubu, ktorý má v súťažiach SVF zaradené v kategórii
dospelých svoje “B“ družstvo a takáto zmluva nebude akceptovaná.
5. Každý klub môže uzavrieť v jednom súťažnom ročníku len jednu zmluvu o vytvorení
farmárskeho klubu a to iba s jedným subjektom, ktorá má platnosť na jedno súťažné
obdobie.
6. Po zaregistrovaní zmluvy sa bude pohyb hráčov medzi materským klubom
a farmárskym klubom považovať za voľný bez nutnosti ďalších administratívnych
úkonov podľa RaPP SVF a za dodržania nasledujúcich podmienok:
a) v jednom stretnutí môžu nastúpiť z materského klubu za seniórske družstvo
farmárskeho klubu maximálne 2 hráči z vekovej kategórie dospelých
a neobmedzený počet hráčov iných vekových kategórií, ktorí majú oprávnenie
štartovať v súťaži v kategórii dospelých materského klubu s výnimkou hráčov
hosťujúcich v materskom klube a zahraničných hráčov,
b) v jednom stretnutí môže za seniorske družstvo materského klubu nastúpiť
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neobmedzený počet hráčov kategórie dospelých farmárskeho klubu, ako aj
neobmedzený počet hráčov iných vekových kategórií, ktorí majú oprávnenie
štartovať v kategórii dospelých farmárskeho klubu, s výnimkou hráčov
hosťujúcich vo farmárskom klube a zahraničných hráčov,
c) v jednom stretnutí môže nastúpiť za seniorske družstvo materského klubu
neobmedzený počet hráčov farmárskeho klubu mládeže, ktorí majú
oprávnenie štartovať v kategórii mládeže farmárskeho klubu, s výnimkou
hráčov hosťujúcich vo farmárskom klube a zahraničných hráčov,
d) za farmársky klub mládeže nastúpiť hráči materského klubu nemôžu.
e) zástupca materského klubu alebo farmárskeho klubu sú pred každým
majstrovským stretnutím svojho družstva povinní predložiť technickému
delegátovi SVF alebo rozhodcovi spolu s registračnými preukazmi hráčov aj
jeden exemplár zmluvy (potvrdený SK SVF) podľa článku 10, bod 3 a kópiu
súpisky družstva farmárskeho zmluvného partnera. V prípade nepredloženia
vyššie požadovaných náležitostí môžu v stretnutí štartovať iba kmeňoví hráči
klubu.
f) v prípade že farmársky klub neštartuje so svojim družstvom v súťaži
Slovenský pohár, môžu jeho hráči štartovať za materský klub v Slovenskom
pohári pri dodržaní inak platných ustanovení ŠTD SVF.

Článok 11
Lekárska kontrola
1. Za zdravotný stav hráča je zodpovedný samotný hráč (u hráča mladšieho ako 18
rokov jeho zákonný zástupca) a klub za ktorý štartuje.
2. Povinnosťou klubov, ktorých hráči štartujú v súťažiach SVF je zabezpečovať
pravidelné lekárske prehliadky pre všetkých hráčov a viesť o tom záznamy, ktoré
musia na požiadanie riadiacej zložky súťaže do 7 dní predložiť.
Článok 12
Antidopingová kontrola a postih za doping
Pre výkon kontroly a postih za doping vo volejbalových súťažiach SVF, vrátane
disciplinárnych opatrení, platia okrem Športovo-technických dokumentov SVF aj predpisy
Antidopingovej agentúry SR ako aj všeobecne záväzná legislatíva SR. Procesne musí
Antidopingová kontrola prebehnúť v zmysle uvedených predpisov.
Článok 13
Všeobecné povinnosti družstiev
1. Družstvá, ktoré sa zúčastňujú stretnutí sú povinné:
a) dostaviť sa na čas na stretnutie určený riadiacou zložkou súťaže;
b) najneskôr šesťdesiat (60) minút pred začiatkom stretnutia odovzdať
usporiadateľovi všetky podklady pre vyplnenie zápisu o stretnutí;
c) vyplniť najneskôr štyridsať (40) minút pred začiatkom stretnutia zápis o
stretnutí a predložiť delegátovi a rozhodcom náležitosti v zmysle športovotechnických dokumentov;
d) odohrať stretnutie v zmysle ustanovení ŠTD;
e) družstvo, s ktorým sa nedostaví tréner alebo jeho asistent a žiadny hráč nie je
starší ako 18 rokov, vedie v stretnutí kapitán (v zmysle medzinárodných
pravidiel volejbalu). S družstvom však musí byť prítomná aj osoba staršia ako
18 rokov, ktorá je za družstvo právne zodpovedná. Táto osoba pred stretnutím
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podpíše zápis o stretnutí s uvedením svojho mena, priezviska a čísla OP do
časti „Poznámky“.
f) zúčastniť sa technickej porady, pokiaľ riadiaca zložka túto stanoví a to
v zastúpení 1. trénerom, alebo organizačným pracovníkom družstva (viď
adresár družstiev).
2. Klub musí prihlásiť družstvo do súťaže v stanovenom termíne. Prihláška musí byť
podpísaná štatutárnym zástupcom klubu. Súčasťou prihlášky je podpisový vzor osôb
oprávnených konať podpisom v mene klubu na všetkých dokladoch a potvrdeniach v
styku so SVF, vrátane prestupových lístkov. (V prípade elektronického podávania
prihlášok, bude k tomu vydané usmernenie.)

Článok 14
Povinnosti usporiadateľa
1. Usporiadateľom stretnutia je klub, ktorý je vo vyžrebovaní súťaže uvedený na prvom
mieste, pokiaľ riadiaca zložka súťaže nerozhodne inak. Organizácia verejných
športových podujatí sa riadi zákonom č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných
športových podujatí.
2. Usporiadateľ je povinný:
a) zabezpečiť riadny priebeh stretnutia a poriadok na ihrisku a na ten účel
vytvára usporiadateľskú službu v potrebnom množstve. Práva a povinnosti
usporiadateľskej služby sú uvedené v článku 14, bod 3;
b) zabezpečiť regulárne ihrisko v zmysle medzinárodných pravidiel volejbalu
najneskôr 60 minút pred začiatkom stretnutia a na požiadanie technického
delegáta prípadne prvého rozhodcu zabezpečiť aj ďalšie úpravy pred a v
priebehu stretnutia. O regulárnosti ihriska rozhoduje technický delegát,
prípadne prvý rozhodca stretnutia. Adresy ihrísk uvedie riadiaca zložka súťaže
vo VP súťaže;
c) zabezpečiť kvalifikovaného zapisovateľa s licenciou, obsluhu ukazovateľa
skóre a hlásateľa stretnutia; 40 minút pred stretnutím predložiť technickému
delegátovi a rozhodcom vyplnený zápis o stretnutí;
d) v prípade potreby zabezpečiť odbornú prvú pomoc;
e) zabezpečiť uzamykateľnú šatňu zvlášť pre rozhodcov a zvlášť pre hosťujúce
družstvo a to minimálne 60 minút pred aj po stretnutí;
f) vyplatiť technickému delegátovi a rozhodcom všetky finančné náležitosti
určené VP súťaže, pokiaľ riadiaca zložka súťaže nerozhodne inak;
g) odoslať riadiacej zložke súťaže v prvý pracovný deň po stretnutí originál
zápisu o stretnutí s ďalšími požadovanými dokumentmi v zmysle VP súťaží;
h) riadiť sa pokynmi technického delegáta SVF a rozhodcov smerujúcimi k
zabezpečeniu regulárnosti stretnutia;
i) zabezpečiť zástavky čiarových rozhodcov
j) v prípade, že družstvo hostí zvolí na stretnutie dresy rovnakého (podobného)
farebného vyhotovenia ako má družstvo usporiadateľa, je povinné sa prezliecť
do dresov iného farebného vyhotovenia, pričom dresy hráčov musia byť
očíslované podľa medzinárodných pravidiel volejbalu číslami od 1 po 22.
Usporiadateľské družstvo uvádza farebné vyhotovenia svojich dresov
v adresári družstiev.
k) usporiadateľ je povinný umožniť ktorémukoľvek klubu prípadne osobe
natáčanie videozáznamu ľubovoľného stretnutia, avšak môže si vyžiadať
prehlásenie, že záznam nebude použitý na komerčné účely;
l) na základe písomnej dohody poskytnúť hosťujúcemu družstvu možnosť
tréningu v hale najneskôr 6 hodín pred stretnutím, ak o to písomne požiada
minimálne 7 dní pred stretnutím;
m) vyhradiť fanúšikom hosťujúceho družstva (pokiaľ o to hosťujúce družstvo
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písomne požiada minimálne 7 dní pred stretnutím) 10% oficiálnej kapacity
haly;
3. Usporiadateľská služba je zostavená z osôb starších ako 18 rokov, z ktorých jeden je
určený za hlavného usporiadateľa, ktorý je povinný:
a) predložiť technickému delegátovi príp. prvému rozhodcovi zoznam
usporiadateľov s informáciou, ako sú označení - minimálne 60 minút pred
stretnutím.
b) dbať na to, aby si ostatní členovia usporiadateľskej služby plnili svoje
povinnosti;
c) počas stretnutia musí byť k dispozícii technickému delegátovi príp. prvému
rozhodcovi a na ich požiadanie urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie
riadneho priebehu stretnutia a bezpečnosti všetkých účastníkov;
d) zistiť alebo dať zistiť totožnosť tých, ktorí narušujú riadny priebeh stretnutia.
e) ich totožnosť musí oznámiť technickému delegátovi príp. prvému rozhodcovi
stretnutia.
Článok 15
Dôsledky neplnenia povinností družstiev
1. Ak nesplní družstvo niektorú z povinností, ktoré mu ukladajú články 13 a 14 a
stretnutie sa nehralo, trestá sa hracími dôsledkami. Ak sa stretnutie zohralo, trestá
sa neplnenie niektorej z povinností poriadkovou pokutou podľa sadzobníka pokút vo
VP príslušnej súťaže.
2. Hrubé porušenie disciplíny a verejného poriadku sa disciplinárne potrestá.
3. Ak sa nedostaví družstvo k stretnutiu, alebo nebude stretnutie odohrané z viny
jedného družstva má poškodené družstvo právo požadovať náhradu škody
v preukázateľnej výške. V tejto náhrade si nemôže uplatniť nárok na ušlý zisk.
Požiadavka družstva na odškodnenie musí byť zaslaná doporučene riadiacemu
súťaže písomnou formou alebo mailom z adresy organizačného pracovníka družstva
do 14 dní od právoplatného rozhodnutia o hracích dôsledkoch, inak nárok na
preplatenie škôd zaniká.
4. Družstvu, ktorému riadiaca zložka súťaže uložila poriadkovú pokutu, alebo na návrh
poškodeného družstva uložila preplatenie vzniknutých nákladov pri neodohranom
stretnutí, je nutné spolu s rozhodnutím stanoviť aj termín zaplatenia. Podanie
odvolania nemá odkladný účinok. Ak bude odvolaniu vyhovené, zaplatená finančná
čiastka bude vrátená platcovi.
5. Pokiaľ potrestané družstvo nezaplatí pokutu alebo náhradu v stanovenom termíne, je
podľa č. 15 DPV potrestanému družstvu automaticky zastavená činnosť až do
termínu splnenia záväzku a doloženia dokladu o jeho úhrade príslušnému orgánu
SVF, ktorý pokutu uložil. Prípadne už zohraté stretnutia riadiaca zložka kontumuje.
Za družstvo, ktoré nebolo možné potrestať hracími dôsledkami z dôvodu vystúpenia
alebo vylúčenia zo súťaže, uloží riadiaca zložka súťaže pokutu s termínom
zaplatenia klubu. V prípade nezaplatenia pokuty v stanovenom termíne postúpi
záležitosť Disciplinárnej komisii SVF.
Článok 16
Ihrisko a jeho vybavenie
1. Ihrisko musí zodpovedať medzinárodným pravidlám volejbalu a to v rozsahu, ktorý
určí riadiaci orgán vo VP súťaží.
2. Adresy ihrísk uvedie riadiaca zložka súťaže ako prílohu k VP súťaží. Zmena ihriska
je možná len so súhlasom riadiaceho súťaže, alebo na základe rozhodnutia
rozhodcu. Ak zistí rozhodca že ihrisko je nespôsobilé, sú družstvá povinné odohrať
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stretnutie v náhradnej regulárnej hale alebo telocvični, pokiaľ ju bude mať
usporiadateľ k dispozícii.
3. Ak nebude stretnutie odohrané v dôsledku neregulárneho ihriska, ktorú zaviní
usporiadateľ, bude domáce družstvo potrestané hracími dôsledkami. Ak nebude
usporiadateľ účastníkom stretnutia, rozhodne o dôsledkoch riadiaca zložka súťaže.
4. Klub, ktorého ihrisko nebude zodpovedať ustanoveniam tohto článku bod 1, bude
potrestaný poriadkovou pokutou a v závažných prípadoch i dočasným uzatvorením
ihriska pre príslušnú súťaž. Podkladom toho bude záznam rozhodcu v zápise
o stretnutí.
5. O neregulárnom ihrisku pri stretnutí rozhoduje jedine delegovaný rozhodca.
Článok 17
Termíny a začiatky stretnutí
1. Poradie stretnutí, ich termíny a začiatky určuje riadiaca zložka súťaže v jej VP.
Súčasne určí dôvody, pre ktoré je možné stretnutia predohrať, prípadne dohrať,
vrátane záväzného postupu.
2. Pokiaľ riadiaca zložka súťaže nerozhodne inak, musia sa majstrovské stretnutia
odohrať v stanovenom termíne. Zmenu termínu zápasu nariadi riadiaca zložka
súťaže na žiadosť družstva v prípade:
a) štartu hráča v reprezentácii,
b) hygienikom nariadenej karantény,
c) v ďalších špecifických prípadoch, ktoré môže určiť VP súťaží
3. Ak sa stretnutie neodohrá z dôvodu vyššej moci pre nepredvídané okolnosti,
napríklad pre nepriaznivé poveternostné podmienky, výpadok elektrickej energie a
pod., družstvá sú povinné sa dohodnúť na náhradnom termíne tak, aby sa stretnutie
odohralo najneskôr do 10 dní. Dohodu uvedie rozhodca stretnutia do zápisu o
stretnutí a podpíšu ju obaja kapitáni, technický delegát SVF (pokiaľ bol delegovaný) a
rozhodcovia. Pokiaľ sa družstvá nedohodnú, rozhodne riadiaca zložka súťaže, ktorá
súčasne aj rozhodne, kto ponesie náklady na nové stretnutie.
4. Posúdenie dôvodov vyššej moci prislúcha riadiacej zložke súťaže. Riadiaca zložka
súťaže určí priamo v rozhodnutí podľa bodu 2 a 3, kto ponesie prípadné vyššie
náklady, ktoré vzniknú zmenou termínu či začiatku stretnutia.
5. Ak sa koná v jeden deň na tom istom mieste (ihrisku) viac stretnutí, musia
usporiadatelia požiadať o zmenu ich začiatkov tak, aby na každé stretnutie pripadalo
minimálne 120 minút. V prípade predĺženia predchádzajúceho stretnutia začína
nasledujúce minimálne 40 minút po skončení predchádzajúceho.
Článok 18
Čakacia doba
1. Čakacia doba je 15 minút po stanovenom začiatku stretnutia. Beztrestne ju možno
čerpať iba v odôvodnených prípadoch. Dôvod čerpania musí byť uvedený v zápise o
stretnutí.
2. Ak nenastúpi niektoré z družstiev do 15 minút po stanovenom začiatku na ihrisko
pripravené k otvoreniu hry, zapíše túto skutočnosť rozhodca do zápisu o stretnutí
(podľa Medzinárodných pravidiel volejbalu). O výsledku rozhodne riadiaca zložka
súťaže po preskúmaní dôvodov. Rozhodujúcim pri určovaní času je Technický
delegát (pokiaľ je delegovaný), prípadne prvý rozhodca. Technický delegát ako aj
delegovaní rozhodcovia, pokiaľ sa na stretnutie dostavili, musia dostať od
usporiadateľa plnú náhradu nákladov vrátane odmeny za výkon. Pokiaľ sa niektorí z
účastníkov stretnutia nedostaví ani po uplynutí čakacej doby a nepríde k dohode o
odohraní stretnutia, o výsledku stretnutia rozhodne riadiaca zložka súťaže.
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3. Usporiadateľ, Technický delegát (pokiaľ bol delegovaný) aj rozhodcovia sú v každom
prípade povinní vyčerpať všetky možnosti na odohranie stretnutia.
Článok 19
Prerušenie a predčasné ukončenie stretnutia
1. Ak nemožno v stretnutí pokračovať z technických alebo poveternostných príčin,
preruší rozhodca stretnutie, poznamená to v zápise o stretnutí a uvedie dôvody, ktoré
ho k rozhodnutiu viedli.
2. Pri prerušení stretnutia z technických príčin je usporiadateľ povinný urobiť všetko pre
to, aby sa v stretnutí mohlo pokračovať. Pri dohrávaní prerušeného stretnutia platia
ustanovenia Medzinárodných pravidiel volejbalu. Pri nemajstrovských stretnutiach
môže usporiadateľ alebo riadiaca zložka súťaže upraviť dohrávanie prerušeného
stretnutia inak.
3. Ak dôjde na ihrisku k výtržnostiam, šarvátkam, inzultácii účastníka stretnutia, k
nerešpektovaniu príkazu rozhodcu, k opusteniu ihriska niektorým z družstiev,
rozhodne rozhodca v súlade s platnými ŠTD o prípadnom ukončení stretnutia. Zápis
o stretnutí uzavrú mimo priestoru ihrísk. Okrem toho zašle riadiacej zložke súťaže
najneskôr v prvý pracovný deň po stretnutí písomné vyjadrenie so zdôvodnením.
Také isté vyjadrenie zašle aj Technický delegát (pokiaľ bol delegovaný). O výsledku
stretnutia, ako aj ďalších dôsledkoch rozhodne riadiaca zložka súťaže.
Článok 20
Zápis o stretnutí
1. Vo všetkých volejbalových stretnutiach je povinné používať schválený zápis o
stretnutí. Originál zápisu zasiela usporiadateľ stretnutia v prvý pracovný deň po
stretnutí riadiacej zložke súťaže doporučenou poštou. Prvú kópiu obdrží hosťujúce
družstvo, druhú kópiu domáce družstvo.
2. Pri vedení zápisu o stretnutí sú povinní zapisovateľ, obaja kapitáni, obaja
rozhodcovia ako aj Technický delegát (pokiaľ bol delegovaný) riadiť sa pokynmi na
vyplňovanie medzinárodného zápisu o stretnutí.
3. Postup pre vyplňovanie zápisu o stretnutí určí na jednotlivých stupňoch súťaže
riadiaca zložka súťaže.
Článok 21
Práva a povinnosti technických delegátov SVF
1. Delegáciu technických delegátov vykonáva riadiaca zložka súťaže.
2. Technický delegát je povinný:
a) dostaviť sa na ihrisko najmenej 60 minút pred stanoveným začiatkom, spolu s
rozhodcami skontrolovať ihrisko, jeho vybavenie a príslušenstvo;
b) vyzvať trénerov družstiev, aby oznámili zapisovateľovi zostavy družstiev a
predložili registračné preukazy a súpisku, prípadne iné náležitosti stanovené
VP súťaží ku kontrole;
c) spolu s rozhodcami a trénermi vykonať kontrolu náležitostí družstva a
jednotlivcov pred stretnutím, ako aj identifikáciu členov družstva;
d) dozerať na hladký priebeh stretnutia a plnenie povinností účastníkov
stretnutia;
e) po skončení stretnutia zápis skontrolovať, podpísať a odovzdať
usporiadateľovi;
f) po stretnutí vypracovať správu o stretnutí na predpísanom tlačive a odovzdať
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ho spolu s originálom zápisu o stretnutí riadiacej zložke súťaží.
g) pri diskvalifikácii člena družstva zaslať spolu so svojou správou vyjadrenie k
príslušnej situácii ako aj registračný preukaz diskvalifikovaného účastníka
stretnutia.
h) podrobiť sa vyšetreniu, či nie je pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných
látok, a to na základe požiadania oprávneného orgánu v zmysle príslušných
predpisov antidopingového výboru;
i) nepripustiť do hry družstvo mládeže, s ktorým nie je prítomná osoba staršia
ako 18 rokov;

povoliť štart družstva alebo jednotlivca, pokiaľ zistí nesúlad medzi údajmi v
registračnom preukaze a na súpiske. Túto skutočnosť uvedie do svojej
správy.
k) výkon činností technického delegáta pri jednorazových turnajoch (podujatiach)
sa riadi osobitným režimom, ktorý uvedie riadiaca zložka v „Rozpise“
podujatia.
j)

Článok 22
Práva a povinnosti rozhodcov
1. Delegáciu rozhodcov vykonáva AVR.
2. Ich práva a povinnosti sú stanovené Medzinárodnými pravidlami volejbalu a môžu byť
doplnené VP súťaží. Okrem toho majú nasledovné povinnosti:
a) dostaviť sa na ihrisko najmenej 60 minút pred stanoveným začiatkom, spolu s
technickým delegátom skontrolovať ihrisko, jeho vybavenie a príslušenstvo;
b) spolu s technickým delegátom a trénermi vykonať kontrolu náležitostí družstva
a jednotlivcov pred stretnutím, ako aj identifikáciu členov družstva;
c) poznamenať do zápisu o stretnutí všetko, čo mu ukladajú Medzinárodné
pravidlá volejbalu a o čo ho požiadajú kapitáni v súlade s Medzinárodnými
pravidlami volejbalu. Odmietne zapísať veci, ktoré nesúvisia so stretnutím,
príp. sa neriešia v ŠTD (kritika rozhodcu a pod.);
d) po skončení stretnutia zápis skontrolovať, podpísať a odovzdať technickému
delegátovi;
e) pri diskvalifikácii člena družstva zaslať riadiacemu súťaže v prvý pracovný deň
po stretnutí vyjadrenie k príslušnej situácii;
f) podrobiť sa vyšetreniu, či nie je pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných
látok, a to na základe požiadania oprávneného orgánu v zmysle príslušných
predpisov antidopingového výboru, tiež ustanovení VP súťaže.
g) nepripustiť do hry hráča, ktorý nie je spôsobilý na hru (pod vplyvom alkoholu,
omamných látok a pod.).
3. V prípade, že sa na stretnutie nedostaví technický delegát SVF, príp. nie je
delegovaný, preberajú rozhodcovia jeho práva a povinnosti.
4. Ak sa nedostaví rozhodca na stretnutie, postupuje sa nasledovne:
a) ak sa nedostaví prvý rozhodca, zastupuje ho druhý rozhodca;
b) ak sa nedostaví druhý rozhodca, alebo druhý rozhodca prevzal funkciu prvého
rozhodcu, vyberie druhého rozhodcu z radov prítomných rozhodcov s
potrebnou kvalifikáciou; ak taký nie je prítomný, riadi stretnutie sám;
c) ak sa na stretnutie nedostaví ani jeden rozhodca, riadi stretnutie prítomný
rozhodca s tou istou alebo vyššou kvalifikáciou, na ktorom sa dohodnú
kapitáni družstiev; v prípade, že sa nedohodnú, rozhodne žreb;
d) ak nie je prítomný žiadny rozhodca s tou istou alebo vyššou kvalifikáciou, riadi
stretnutie rozhodca s nižšou kvalifikáciou, na ktorom sa kapitáni dohodnú;
v prípade, že sa nedohodnú, rozhodne žreb;
e) ak nie je prítomný žiadny rozhodca, riadi stretnutie osoba staršia ako 18
rokov, na ktorej sa dohodnú kapitáni oboch družstiev;
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ak nie je prítomný žiadny rozhodca a pokiaľ sa družstvá na rozhodcovi
nedohodnú, stretnutie sa odohrá v náhradnom termíne, ktorý určí riadiaca
zložka súťaže, na vlastné náklady oboch družstiev.
g) o postupe a rozhodnutí sa vykoná záznam do zápisu o stretnutí, ktorý podpíšu
obaja kapitáni. Odmietnutie odohrania stretnutia sa trestá hracími dôsledkami.
5. Ak sa dostaví delegovaný rozhodca oneskorene a stretnutie sa hrá, je možné ho
vymeniť pri najbližšom prerušení hry. Okolnosti uvedie do zápisu o stretnutí.
f)

Článok 23
Práva a povinnosti trénerov, kapitánov a hráčov
1. Ich práva a povinnosti stanovujú Medzinárodné pravidlá volejbalu, SPV a VP súťaže.
2. Tréneri majú okrem toho tieto práva a povinnosti:
a) predložiť pred stretnutím Technickému delegátovi a rozhodcom registračné
preukazy a súpisku, prípadne iné stanovené náležitosti,
b) spolu s Technickým delegátom a rozhodcami vykonať identifikáciu členov
svojho družstva;
c) upozorňovať riadiace orgány na nedostatky v súťaži;
d) podrobiť sa vyšetreniu, či nie sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných
látok na výzvu príslušného orgánu a na základe príslušných predpisov.
3. Kapitáni majú okrem článku 23 bod 1, SPV nasledovné práva a povinnosti:
a) podpísať dohodu o riadení stretnutia náhradným rozhodcom a dohodu o
odohraní stretnutia po uplynutí čakacej doby;
b) byť prítomní pri identifikácii členov družstiev;
c) požiadať rozhodcu, aby zapísal do zápisu o stretnutí, o čo ho požiada, resp.
sám zapísal do zápisu o stretnutí výhrady proti výkladu ŠTD rozhodcom, ak o
to v priebehu stretnutia požiadal;
d) upozorňovať riadiace orgány na nedostatky v stretnutí a súťaži.
4. Hráči majú okrem článku 23 bod 1, SPV nasledovné práva a povinnosti:
a) ohlásiť sa u technického delegáta a rozhodcu, pokiaľ nastupuje na stretnutie
oneskorene a predložiť svoj registračný preukaz na kontrolu;
b) podrobiť sa antidopingovej skúške na výzvu príslušného orgánu v zmysle
platných predpisov.
Článok 24
Riadenie jednorazových súťaží
1. Jednorazové súťaže riadi trojčlenná súťažná komisia, ktorú menuje riadiaca zložka
súťaže. Skladá sa z technického delegáta, hlavného rozhodcu a zástupcu
usporiadateľa.
2. Súťažná komisia zabezpečuje a dohliada na riadny športovo-technický priebeh po
celý čas súťaže a v súlade s VP súťaže a SPV, rozhoduje o riadne podaných
námietkach. Schvaľuje výsledky stretnutí a vyhlasuje konečné poradie družstiev v
súťaži. Pri rokovaní rozhoduje hlasovaním, pričom na prijatie záveru je potrebná
prostá väčšina.
3. Technický delegát okrem povinností uvedených v článku 23 bod 1, SPV má aj
nasledovné povinnosti:
a) zvoláva a riadi všetky rokovania komisie;
b) dozerá na správny športovo-technický priebeh súťaže;
c) vedie záznam o prerokovaných námietkach;
d) zostavuje a zodpovedá za správnosť tabuľky súťaže a vyhlasuje jej výsledky.
4. Hlavný rozhodca má nasledovné práva a povinnosti:
a) spolu s technickým delegátom skontrolovať ihrisko, jeho vybavenie a
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príslušenstvo;
b) spolu s technickým delegátom a trénermi vykonať kontrolu náležitostí družstva
a jednotlivcov pred stretnutím, ako aj identifikáciu členov družstva;
c) po skončení stretnutia zápis skontrolovať, podpísať a odovzdať technickému
delegátovi;
d) delegovať rozhodcov na jednotlivé stretnutia;
e) zostaviť potrebnú správu pre AVR a riadiaci orgán;
f) pri diskvalifikácii člena družstva zaslať riadiacemu súťaže v prvý pracovný deň
po stretnutí vyjadrenie k príslušnej situácii;
g) podrobiť sa vyšetreniu, či nie je pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných
látok, a to na základe požiadania oprávneného orgánu (môže byť aj Technický
delegát) v zmysle príslušných predpisov.
5. Zástupca usporiadateľa je delegovaný na základe odporúčania usporiadateľa a má
nasledovné povinnosti:
a) zabezpečiť prostredníctvom usporiadateľov riadnu prípravu športovísk a úplné
športovo-technické zabezpečenie súťaže v súlade s ŠTD;
b) podľa záveru rokovania komisie a podľa pokynov Technického delegáta a
hlavného rozhodcu zabezpečuje realizáciu všetkých požiadaviek smerujúcich
k zabezpečeniu regulárnosti súťaže.
Článok 25
Previnenia a tresty, opakovanie stretnutia
1. Porušenie ŠTD trestá riadiaca zložka súťaže:
a) poriadkovými pokutami, ktoré sú stanovené finančnými predpismi SVF alebo
VP súťaže;
b) hracími dôsledkami, t.j. odpočítaním 1 bodu a pasívnym pomerom 0:3 (0:75);
c) disciplinárne podľa Disciplinárneho poriadku volejbalu,
d) iným postihom (napr. uzatvorenie ihriska atď.)
2. Jednotlivé tresty je možné podľa miery previnenia zlučovať.
3. Hracími dôsledkami sa trestajú tieto porušenia SPV:
a) účasť v hre na neplatný registračný preukaz;
b) účasť v hre na neschválenú súpisku, resp. upravenú bez súhlasu príslušného
orgánu;
c) neplnenie povinností podľa článku 13 a 14, v dôsledku čoho sa stretnutie
neodohralo;
d) nezaplatenie pokuty alebo náhrady do stanoveného termínu a následné
zastavenie činnosti;
e) zavinené nedostavenie sa na stretnutie;
f) odmietne pokračovať v hre bez súhlasu rozhodcu;
g) družstvo sa nedostaví na stretnutie;
h) neoprávnená účasť člena družstva v hre;
i) iné previnenia, ktoré riadiaci orgán vyhlási buď vo VP k súťažiam alebo
v doplňujúcich pokynoch k súťažiam.
Za neoprávnenú účasť člena družstva v hre sa považuje:
a) účasť v hre na cudzí registračný preukaz.
b) účasť hráča v hre, ktorého meno nie je uvedené v zápise o stretnutí;
c) účasť v hre za družstvo, na súpiske ktorého sa hráč nenachádza;
d) účasť v hre nad rámec vymedzený SPV čl. 10, bod 6 pri farmárskom vzťahu
e) účasť v hre v dobe nepodmienečného zastavenia činnosti.
Ak sa porušia ŠTD, aj keď len čiastočne z viny družstva a podľa predchádzajúcich
ustanovení tohto článku, je trestom hrací dôsledok. Ak sa porušia ŠTD SVF z viny
rozhodcu / cov, stretnutie sa opakovať nebude. Rozhodca bude potrestaný podľa DPV.
4. Hracie dôsledky uplatní riadiaci zložka súťaže na základe podaných námietok,
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prípadne na základe vlastného zistenia. Hracie dôsledky možno uplatniť v priebehu
súťažného obdobia, najneskôr však do 7 dní po vyhlásení konečnej tabuľky súťaže.
Článok 26
Hodnotenie výsledkov súťaží
1. Systém hodnotenia výsledkov uvedie riadiaca zložka príslušnej súťaže vo
vykonávacom predpise dotknutej súťaže.
2. Družstvo, ktoré je potrestané nepodmienečným zastavením činnosti, prehráva počas
trestu svoje stretnutia kontumačne.
3. Ak sú družstvu v dlhodobej majstrovskej súťaži kontumované tri stretnutia, vylučuje
sa zo súťaže bez ohľadu na počet dosiahnutých bodov. Započítavajú sa len výsledky
predchádzajúcej dokončenej časti súťaže, ostatné výsledky sa nezapočítajú (anulujú
sa). Obdobne sa postupuje, ak družstvo zo súťaže odstúpilo. Pri jednorazových
majstrovských súťažiach sa družstvo vylučuje už za jeden kontumačný výsledok.
Postup pri nemajstrovských súťažiach určí usporiadateľ vo VP príslušnej súťaže.
4. Vylúčené alebo odhlásené družstvo sa vždy považuje za zostupujúce družstvo z
príslušnej súťaže.
Článok 27
Námietky
1. Námietky proti priebehu a výsledku stretnutia je možné podať vtedy, ak došlo
k porušeniu ŠTD uvedených v článku 2, SPV.
2. V dlhodobých súťažiach podáva námietky klub a zašle ich riadiacej zložke súťaže
najneskôr do dvoch pracovných dní po ukončení stretnutia. Kópiu námietky je
povinný doporučene zaslať rovnako súperovi, prípadne rozhodcom. K námietkam je
potrebné pripojiť doklad o uhradení správneho poplatku (ústrižok poštovej poukážky,
potvrdenie o bankovom prevode atď.) a o ich zaslaní súperovi a rozhodcom (podací
lístok). Námietku podanú k prípadu v časti súťaže play-off doručí družstvo najneskôr
v prvý deň po dotknutom stretnutí riadiacej zložke súťaže elektronicky tak, aby z nej
bolo zrejmé aj doručenie súperovi a rozhodcom s doložením kópie úhrady poplatku.
3. O námietkach rozhodne riadiaca zložka súťaže najneskôr do 14 dní od termínu
doručenia na základe predložených dokladov alebo ústneho jednania. V prípade
námietky podanej v časti súťaže play-off, rozhodne do 2 dní. Svoje rozhodnutie zašle
všetkým zainteresovaným stranám. Rozhodnutie obsahuje výrok, zdôvodnenie
a poučenie o odvolaní sa.
4. U jednorazových súťaží podávajú písomné námietky riadiacej zložke súťaže t.j.
technickému delegátovi organizačný pracovník družstva, tréner alebo kapitán
družstva najneskôr do 60 minút po ukončení stretnutia podľa VP súťaže. O námietke
rozhodne súťažná komisia (technický delegát, hlavný rozhodca a zástupca
usporiadateľa) určená vo VP (alebo v „Rozpise“) najneskôr do 60 minút po podaní
námietky. O svojom rozhodnutí, ktoré obsahuje výrok, zdôvodnenie a poučenie
o odvolaní sa, spíše protokol, ktorý podpíšu všetci členovia komisie. Kópiu protokolu
odovzdajú aj zástupcom oboch družstiev, ktorí jeho prevzatie potvrdia svojim
podpisom.
5. Riadiaca zložka súťaže môže o námietkach rozhodnúť takto :
a) námietky odmietne pre nesplnenie niektorých z vyššie uvedených náležitostí,
alebo ak neobsahujú formálne náležitosti .
b) námietky zamietne, ak zistí, že k porušeniu ŠTD nedošlo,
c) námietkam vyhovie úplne alebo z časti.
6. Podľa zistených skutočností riadiaca zložka súťaže:
a) vyhlási hrací dôsledok v neprospech jedného alebo oboch družstiev,
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b) uloží poriadkovú pokutu,
c) postúpi záležitosť k disciplinárnemu konaniu DK SVF.
7. Ak riadiaca zložka súťaže vyhovie námietkam úplne alebo z časti, účastníkovi sa
vracia poplatok v plnej výške. V ostatných prípadoch prepadá poplatok v prospech
riadiaceho súťaže.
Článok 28
Odvolanie
1. Proti rozhodnutiu o námietke je možné podať odvolanie.
2. Odvolacie konanie pri riešení športovo-technických záležitostí je dvojstupňové.
V prvom stupni rozhoduje Arbitrážna komisia SVF (ďalej AK SVF).
3. Každý člen SVF, účastník súťaží SVF má právo sa odvolať proti rozhodnutiu riadiacej
zložky súťaže a to písomne na odvolací orgán Arbitrážnu komisiu SVF (ďalej AK
SVF) a to najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. V prípade odvolania
podaného k prípadu v časti súťaže play-off musí byť doručené odvolanie do 2 dní od
elektronického doručenia rozhodnutia prvostupňového orgánu a to elektronicky na
adresu svf@svf.sk tak, aby bolo zrejmé doručenie na adresu všetkých účastníkov
konania a s doložením úhrady poplatku.
4. AK SVF je prvostupňový odvolací orgán, ktorý sa riadi vlastným štatútom.
5. K odvolaniu musia byť priložené tieto náležitosti:
a) doklad o zaslaní (podací lístok) kópie odvolania všetkým účastníkom
odvolacieho procesu,
b) doklad o uhradení správneho poplatku za odvolanie.
6. Odvolanie nemá odkladný účinok voči rozhodnutiu riadiacej zložky súťaže a až do
rozhodnutia AK SVF platí rozhodnutie riadiacej zložky súťaže.
7. AK SVF rozhodne o odvolaní najneskôr do 15 dní od doručenia odvolania v prípade
odvolania k rozhodnutiu v časti súťaže play-off rozhodne do 2 dní od elektronicky
doručeného odvolania a to :
a) odvolaniu vyhovie úplne alebo čiastočne a rozhodnutie nahradí vlastným
rozhodnutím,
b) odvolanie zamietne a rozhodnutie riadiacej zložky súťaže potvrdí,
c) odvolanie neprerokuje, ak je odvolanie podané oneskorene, alebo nespĺňa
formálne náležitosti, alebo nebolo podané účastníkom odvolacieho konania.
8. Rozhodnutie o odvolaní zašle AK SVF všetkým účastníkom konania a to najneskôr
do 24 hodín od rozhodnutia, v časti play-off v deň vydania rozhodnutia elektronicky.
9. V prípade, že AK SVF vyhovie odvolaniu úplne alebo čiastočne, vráti správny
poplatok účastníkovi. V ostatných prípadoch prepadá poplatok v prospech AK SVF.
10. Každý člen SVF, účastník súťaží SVF má právo sa odvolať proti rozhodnutiu AK a to
písomne na najvyšší odvolací orgán Odvolaciu komisiu SVF (ďalej OK SVF) a to
najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, v prípade časti súťaže play-off
do 2 dní od elektronicky doručeného rozhodnutia odvolania postupom ako v bode
28.3.
11. OK SVF je druhostupňový odvolací orgán, ktorý sa riadi vlastným štatútom. Jej
rozhodnutia sú konečné.
12. K odvolaniu na OK SVF musia byť priložené tieto náležitosti:
a) doklad o zaslaní (podací lístok) kópie odvolania všetkým účastníkom
odvolacieho procesu,
b) doklad o uhradení správneho poplatku za odvolanie.
13. Odvolanie nemá odkladný účinok voči rozhodnutiu riadiacej zložky súťaže a až do
rozhodnutia OK SVF stále platí rozhodnutie riadiacej zložky súťaže.
14. OK SVF rozhodne o odvolaní najneskôr do 15 dní od doručenia odvolania, v prípade
odvolania k rozhodnutiu v časti súťaže play-off rozhodne do 2 dní od elektronicky
doručeného odvolania a to :
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a) odvolaniu vyhovie úplne alebo čiastočne a rozhodnutie nahradí vlastným
rozhodnutím,
b) odvolanie zamietne a rozhodnutie AK SVF potvrdí,
c) odvolanie sa neprejedná, ak je odvolanie podané oneskorene, alebo nespĺňa
formálne náležitosti, alebo nebolo podané účastníkom odvolacieho konania.
15. Rozhodnutie o odvolaní zašle OK SVF všetkým účastníkom konania a to najneskôr
do 24 hodín od rozhodnutia, v časti play-off v deň vydania rozhodnutia elektronicky.
16. V prípade, že OK SVF vyhovie odvolaniu úplne alebo čiastočne, vráti všetky správne
poplatky účastníkovi. V ostatných prípadoch prepadajú poplatky v prospech SVF.
Článok 29
Spoločné ustanovenia o námietkach a odvolaniach
1. K ústnemu jednaniu si môže riadiaca zložka súťaže alebo AK SVF a DR OK SVF
prizvať svedkov. O úhrade nákladov rozhodne príslušný orgán s ohľadom na
okolnosti prejednávaných záležitostí a podiel jednotlivých účastníkov na ich vzniku.
2. Námietku alebo odvolanie je možné stiahnuť späť, najneskôr však pred začiatkom ich
prejednania. V tom prípade sa poplatok vracia, avšak tomu kto námietku alebo
odvolanie podal, môže byť nariadené, aby uhradil náklady v súvislosti s ich podaním.
3. Námietky a odvolania musia byť vlastnoručne podpísané oprávneným funkcionárom
klubu s uvedením jeho funkcie v klube, ako aj potvrdené pečiatkou klubu.
4. Výška poplatku pri podaní námietky alebo odvolania je 66.- €.

1.
2.
3.
4.
5.

Článok 30
Záverečné ustanovenia
SPV je vydaný v súlade so Stanovami SVF.
O všetkých záležitostiach a postupoch riešenia, ktoré nie sú obsiahnuté v SPV
rozhoduje riadiaca zložka príslušnej súťaže.
Tento SPV bol schválený uznesením Konferencie SVF dňa 23.6.2019 s účinnosťou
od 1.7.2019.
Zároveň sa ruší SPV schválený Správnou radou SVF dňa 22.9.2015
Ustanovenia SPV môže vykladať len Súťažná komisia SVF.

V Bratislave, dňa 23. júna 2019
Bc. Martin Kraščenič MBA
prezident SVF
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