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I. VŠEOBECNÉ

USTANOVENIA

1. Riadiaca zložka súťaží

Riadiacim orgánom súťaží je :
Slovenská volejbalová federácia (SVF),
Junácka 6, 832 80 Bratislava.
Z poverenia Správnej rady SVF je riadiacou zložkou súťaží
Súťažná komisia SVF (SK SVF).

KONTAKTY :
Súťažný riaditeľ SVF
Sekretariát SVF
Športový úsek
Úsek mládeže SVF
Ekonomický úsek SVF
Marketing, Tlačový úsek

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

:
:
:
:
:
:

0911
0901
0948
0905

515
770
220
744

918 strazay@svf.sk
729 sekretariat@svf.sk
950 svf@svf.sk
045
bukovska@svf.sk
press@svf.sk

Komunikácia so zložkami SVF je akceptovaná iba v písomnej forme s podpisom osoby oprávnenej konať v mene
klubu, ktorá má podpisový vzor uvedený na prihláške do súťaže. Tiež mailová pošta, odoslaná z mailovej adresy
organizačného pracovníka, ktorá je uvedená v adresári družstiev.

2. USPORIADATELIA
Usporiadateľom stretnutia je vždy družstvo, ktoré je v rozpise súťaže uvedené na prvom mieste, pokiaľ nie je
stanovené inak.

3. VYPÍSANÉ SÚŤAŽE
3.1.: Pre súťažný ročník 2019/2020 Slovenská volejbalová federácia vypisuje pre členov SVF na základe ich
oprávnenia k účasti v súťaži :
Majstrovské súťaže
Extraliga muži

Extraliga ženy

Prelínacia súťaž muži

Prelínacia súťaž ženy
Pohárové súťaže

Slovenský pohár muži

Slovenský pohár ženy

3.2.: Postup do medzinárodných pohárových súťaží.
Družstvá, ktoré sa umiestnia na čelných miestach v súťaži Extraliga a Slovenský pohár, získavajú právo štartu
v Pohárových súťažiach CEV v zmysle športovo technických predpisov CEV. Štart družstva v medzinárodnej
pohárovej súťaží je podmienený potvrdením prihlášky družstva do tejto súťaže Slovenskou volejbalovou
federáciou. Účasť klubov v pohárových súťažiach (CHL, CEV-cup, CHC) bude upravená v súlade s ratingom krajín
pre účasť v pohárových súťažiach, ktorý vydá CEV pre účasť v ročníku 2020/21. Pri poradí zaradenia
do medzinárodných pohárov 2020/21 bude poradie: víťaz EM/EZ, víťaz SP M/Z, druhý, resp. tretí v EM/EZ.

4.: ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽÍ A TERMÍNY:
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4.1.:

EXTRALIGA MUŽI / EM

Súťaž je rozdelená na tri časti.
Počet účastníkov 9+1 mimoriadne zaradené RD 2001, ktoré bude štartovať iba v 1. časti súťaže na osobitnú
súpisku a odohrá 1 stretnutie s každým družstvom počas oficiálneho zrazu RD. Toto družstvo bude hrať u súpera v
dňoch pondelok-štvrtok počas svojho zrazu u regionálne blízkych súperov. Jeho výsledky sa započítavajú. Druhú a
tretiu časť súťaže RD 2001 už nehrá.
1. časť - 9 družstiev (+1) = 18 kôl a 17 stretnutí :
Družstvá odohrajú stretnutia každé s každým dvakrát (doma-vonku) podľa bergerovho rozpisu. Hracie dni
sobota, streda. Stredy možno nahradiť iným dňom v týždni, v ktorom je vypísaný hrací termín na stredu.
Hrať sa bude podľa nasledovného rozpisu :
1.kolo: 1 – 10
2–9
3–8
4–7
5–6
2.kolo: 10 – 6
7–5
8–4
9–3
1–2
3.kolo: 2 – 10
3–1
4–9
5–8
6–7
4.kolo: 10 – 7
8–6
9–5
1–4
2–3
5.kolo: 3 – 10
4–2
5–1
6–9
7–8
6.kolo: 10 – 8
9–7
1–6
2–5
3–4
7.kolo: 4 – 10
5–3
6–2
7–1
8–9
8.kolo: 10 – 9
1–8
2–7
3–6
4–5
9.kolo: 5 – 10
6–4
7–3
8–2
9–1
10. - 18. kolo si súperi vymenia pozíciu domáci - hostia.
Termíny : september 2019
október 2019
november 2019
december 2019
január 2020

:
:
:
:
:

28.,
05.,
02.,
07.,
04.,

09., 12., 19., 26.,
09., 13., 16., 23., 30.,
11., 14., 21.,
06.,

* Termíny RD 2001 budú doplnené tak, aby nekolidovali s termínmi európskych pohárových súťaží a po dohovore so súpermi.

2. časť - 9 družstiev vo dvoch skupinách :
Dve skupiny : "A"1.-4. a "B"5.-9., kde v skupine odohrá každý s každým doma - vonku (v A skupine 6, v B
skupine 8 stretnutí). Hracie čísla budú družstvám pridelené na základe umiestnenia sa po prvej časti. V skupine A
1-4 na 1.-4. mieste.
Skupina B (5.-9.) bude hrať systémom "dvojičiek". Čísla 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b budú pridelené družstvám podľa
regionálneho rozloženia tímov. Všetky výsledky z prvej časti súťaže sa započítavajú (vrátane RD 2001). Hrať sa
bude podľa nasledovného rozpisu.
Skupina A 1.- 4. :
1.kolo: 1 – 4 2 – 3
2.kolo: 4 – 3 1 – 2
3.kolo: 2 – 4 3 – 1
4. - 6. kolo si súperi vymenia pozíciu domáci - hostia.
Termíny A skupina : január 2020 :
11., 18., 25.,
február 2020 :
01., 15., 22.,
Skupina B 5.- 9. : (súper 3b má voľno)
1.kolo: 1a – 1b
2a – 3a 2b – 3b 2a –
2.kolo: 3a – 3b
1a – 2a 1b – 2b 1a –
3.kolo: 2a – 2b
3a – 1a 3b – 1b 3a –
4.kolo: 1b – 1a
3a – 2b 3b – 2a 3a –
5.kolo: 3b – 3a
2a – 1b 2b – 1a 2a –
6.kolo: 2b – 2a
1a – 3b 1b – 3a 1a –
Termíny skupina B :
január 2020
február 2020

:
:

3b
2b
1b
2a
1a
3a

11., 12.,
01., 02.,

2b
1b
3b
3b
2b
1b

–
–
–
–
–
–

/8.2. Finále SP

3a
2a
1a
2b
1b
3b

18., 19.,
15., 16.,

25., 26.,
22., 23.,

(8.2. finále SP)

▪ Družstvo, ktoré sa po druhej časti súťaže EM umiestni na 10. mieste bude hrať Prelínaciu súťaž mužov o účasť
v extralige 2020/21. Teda prelínaciu súťaž nehrá žiaden účastník Extraligy mužov.
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▪* Družstvo COP Trenčín 3. časť súťaže (play-off) nehrá. Ak sa umiestni do 8. miesta v 2. časti súťaže, do play-of
sa posunú pod ním umiestnené družstvá v tabuľke. Ak bude COP po druhej časti na 9. mieste, ďalej nehrá.
3. časť - play off

8 družstiev :

Družstvá, ktoré sa umiestnia na 1.–8. mieste po druhej časti súťaže pokračujú systémom play-off v troch kolách,
pričom im budú pridelené čísla 1-8 podľa umiestnenia sa po druhej časti súťaže.
I. kolo:
Štvrťfinále : A) 1. – 8.
B) 2. – 7.
C) 3. – 6.
D) 4. – 5.
Štvrťfinálové dvojice hrajú na dve víťazné stretnutia. Prvé a tretie stretnutie sa hrá u lepšie umiestneného, druhé
stretnutie u horšie umiestneného družstva po 2. časti súťaže.
Termíny :
február 2020 :
29.,
marec 2020
:
04., 07.,
II. kolo:

Semifinále :

I)
víťaz A
- víťaz D
II) víťaz B
– víťaz C
III) porazený D - porazený A, IV) porazený C – porazený B
Semifinálové dvojice I) a II) hrajú na tri víťazné stretnutia. Prvé, tretie a piate stretnutie sa hrá u lepšie
umiestneného, druhé a štvrté stretnutie u horšie umiestneného družstva po 2. časti súťaže.
Semifinálové dvojice III) a IV) hrajú na dve vyhrané stretnutia. Prvé a tretie stretnutie sa hrá u lepšie
umiestneného, druhé stretnutie u horšie umiestneného družstva po druhej časti súťaže.
Termíny :

dvojice

I) a II)

:

dvojice III) a IV) :
III. kolo:

marec 2020

:

11., 14., 18., 21., 25.,

marec 2020

:

14., 21., 25.,

Finále
o 1.miesto
o 3. miesto
o 5.miesto
o 7.miesto

:
:
:
:

víťaz I
–
porazený I
–
víťaz III
–
porazený III –

víťaz II
porazený II
víťaz IV
porazený IV

Séria finále o 1. miesto : sa hrá na štyri víťazné stretnutia, pričom prvé, druhé, piate a siedme sa hrá u lepšie
umiestneného a tretie, štvrté a šieste u horšie umiestneného družstva po druhej časti súťaže.
T:
marec 2020
:
28.-29.,
apríl 2020
:
04.-05., 09., 12., 16.,
Séria o 3. miesto : sa hrá na tri víťazné stretnutia, pričom prvé, tretie a piate stretnutie sa hrá u lepšie
umiestneného druhé a štvrté stretnutie u horšie umiestneného družstva po druhej časti súťaže.
T:
marec 2020
:
28.,
apríl 2020
:
01., 04., 08., 11.,
Série o 5. a 7. miesto: sa hrajú na dve vyhrané stretnutia, pričom prvé a tretie
umiestneného, druhé u horšie umiestneného družstva po druhej časti súťaže.
T:
marec 2020
:
28.,
apríl 2020
:
04., 08.,

sa hrá u lepšie

▪ V 3. kole playoff o 1. resp. o 3. miesto môžu byť termíny +/- 1 deň upravené po dohode kvôli možnosti
vysielania priamych prenosov a tak, aby sa nehrali finále EM a EZ v rovnaký deň.
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4.1.:

EXTRALIGA ŽENY / EZ

Súťaž je rozdelená na tri časti. Počet účastníkov 7 +1 mimoriadne zaradené RD 2002, ktoré bude štartovať
iba v 1. časti súťaže na osobitnú súpisku a odohrá 1 stretnutie s každým družstvom počas oficiálneho zrazu RD.
Toto družstvo bude hrať u súpera v dňoch utorok-štvrtok, vždy stretnutia počas svojho zrazu u dvoch regionálne
blízkych súperov. Jeho výsledky sa započítavajú. Druhú a tretiu časť súťaže RD 2002 už nehrá. Termíny
jednotlivých stretnutí RD budú vydané dodatočne podľa dohovorov so súpermi.
1. časť - 7 +1 družstiev :
Družstvá odohrajú stretnutia každé s každým dvakrát (doma-vonku) podľa bergerovho rozpisu. Hracie dni 14x
sobota.
Hrať sa bude podľa nasledovného rozpisu :
1.kolo : 1 - 8,
2 - 7,
3 - 6,
4 - 5,
2.kolo : 8 - 5,
6 - 4,
7 - 3,
1 - 2,
3.kolo : 2 - 8,
3 - 1,
4 - 7,
5 - 6,
4.kolo : 8 - 6,
7 - 5,
1 - 4,
2 - 3,
5.kolo : 3 - 8,
4 - 2,
5 - 1,
6 - 7,
6.kolo : 8 - 7,
1 - 6,
2 - 5,
3 - 4,
7.kolo : 4 - 8,
5 - 3,
6 - 2,
7 - 1,
8. - 14. kolo si súperi vymenia pozíciu domáci - hostia.
* Termíny RD 2002 budú doplnené tak, aby nekolidovali s termínmi európskych pohárových súťaží.

Termíny :

September
Október 2019
November 2019
December 2019
Január 2020

:
:
:
:
:

28.,
05., 12., 19., 26.,
02., 09., 16., 23., 30.,
07., 14., 21.,
06.,

2. časť - 7 družstiev vo dvoch skupinách (4 a 3) :
Skupiny : "A"1.- 4. a "B"5.- 7., kde v skupine odohrá každý s každým doma - vonku (6, resp. 4 stretnutia).
Hracie čísla budú družstvám pridelené na základe umiestnenia sa po prvej časti. V skupine A 1-4 na 1.-4. mieste,
v skupine B 1-3 v poradí na 5.-7. mieste. Všetky výsledky z prvej časti súťaže sa započítavajú (vrátane RD 2002).
Skupiny A a B
:
1.kolo: 1 – 4 2 – 3
2.kolo: 4 – 3 1 – 2
3.kolo: 2 – 4 3 – 1
4. - 6. kolo si súperi vymenia pozíciu domáci - hostia.
Termíny :

január 2020
február 2020

3. časť - play off

:
:

11., 18., 25.,
01., 15., 22.,

/8.2. finále SP

7 družstiev :

Družstvá, na 1.–7. mieste po druhej časti súťaže pokračujú systémom play-off v troch kolách, pričom im budú
pridelené čísla 1-7 podľa umiestnenia sa po druhej časti súťaže.
I. kolo: Štvrťfinále: A) 1. – voľno.
B) 2. – 7.
C) 3. – 6.
D) 4. – 5.
Štvrťfinálové dvojice hrajú na dve víťazné stretnutia. Prvé a tretie stretnutie sa hrá u lepšie umiestneného, druhé
stretnutie u horšie umiestneného družstva po 2. časti súťaže.
Termíny :
február 2020 :
29.,
marec 2020 :
07., 11.,
II. kolo: Semifinále utvoria dvojice

I)
A 1. - víťaz D
II) víťaz B
– víťaz C
Semifinálové dvojice I) a II) hrajú na tri víťazné stretnutia. Prvé, tretie a piate stretnutie sa hrá u
lepšie umiestneného, druhé a štvrté stretnutie u horšie umiestneného družstva po 2. časti súťaže.

III) Tri porazené družstvá z prvého kola playoff odohrajú v trojici každý s každým doma-vonku (spolu 4
stretnutia) o konečné umiestnenie na 5., 6., a 7. mieste.
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Družstvo, umiestnené na konečnom 7. mieste odohrá Prelínaciu súťaž s víťazmi 1. ligy žien západ a východ.

Termíny :
dvojice
I) a II)

:

marec 2020

:

14., 18., 21., 25., 28.,

trojica

:

marec 2020

:

14., 18., 21., 25., 28.,

–
–

víťaz B)
porazený B

III. kolo:

III)

apríl 2020 :

01.,

Finále
o 1.miesto :
o 3. miesto :

víťaz A )
porazený A)

Série o 1. a 3. miesto : sa hrajú na tri víťazné stretnutia, pričom prvé, tretie a piate stretnutie sa hrá u lepšie
umiestneného druhé a štvrté stretnutie u horšie umiestneného družstva po druhej časti súťaže.
Termíny : o 1. miesto : apríl 2020 :
01., 04., 08., 11., 15.,
o 3. miesto : apríl 2020 :
01., 04., 08., 11., 16.,
▪ V 3. kole playoff o 1. resp. o 3. miesto môžu byť termíny +/- 1 deň upravené po dohode kvôli možnosti
vysielania priamych prenosov a tak, aby sa nehrali finále EM a EZ v rovnaký deň.

4.2.:

PRELÍNACIA SÚŤAŽ MUŽI / ŽENY

(PSM / PSZ)

Prelínacia súťaž MUŽI (PSM):
Súťaže PSM sa zúčastňujú dvaja víťazi skupín 1. ligy mužov skupiny západ a východ.
Družstvá v PSM odohrajú 4 stretnutia D-V-D-V, u ktorých poradie usporiadateľov určí žreb pred PSM.
Hodnotenie bude : výhry - body - sety - lopty. Ak bude po treťom stretnutí rozhodnuté, štvrté stretnutie sa už
nehrá. Do Extraligy M 2020/21 postúpi víťaz PSM. Družstvo umiestnené na druhom mieste bude hrať príslušnú 1.
ligu ročníka 2020/21.
Termíny PSM

: budú doplnené podľa termínu ukončenia 1. ligy mužov

Prelínacia súťaž ŽENY (PSZ):
Súťaže PSZ sa zúčastňujú : 1 družstvo EZ, umiestnené na 7. mieste po 3. časti EZ a 2 družstvá – víťazi skupín
západ, východ 1. ligy žien. PSZ sa odohrá v troch turnajoch, pričom každý usporiada jeden turnaj, na ktorom
odohrajú stretnutia každý s každým. 3 družstvá odohrajú 3 turnaje o 2 postupové miesta do extraligy 2020/21.
Družstvo umiestnené na treťom mieste bude hrať príslušnú 1. ligu ročníka 2020/21.
Termíny PSZ :

budú doplnené podľa termínu ukončenia 1. ligy Ž.

Predpokladaný účastník PS M/Ž má právo bez sankcií odstúpiť z účasti v PSM, PSZ a to písomne na adresu SK
SVF do termínu 20.3.2020. Zároveň do uvedeného termínu účastník potvrdí svoju účasť v PSM, PSZ písomne na
adresu SK SVF.
SK SVF v prípade voľného miesta v PSM ponúkne účasť v PSM druhému v poradí z tej istej skupiny 1. ligy M. Ak
ani ten nepotvrdí účasť, PSM sa nehrá a do Extraligy 2020-21 postúpi víťaz druhej skupiny 1. ligy mužov.
V prípade ak účasť v PSZ nepotvrdí účastník EZ, PSZ sa nehrá a do extraligy postúpia obaja víťazi 1. ligy žien
skupín Z - V.
Ak účasť nepotvrdí jeden z víťazov skupín západ, východ 1. ligy žien, na jeho miesto SK SVF vyzve družstvo z
druhého miesta danej skupiny 1. ligy žien. Ak ani ten nepotvrdí účasť, PSZ sa nehrá a do extraligy žien 2020-21
postúpi účastník EZ a víťaz 1. ligy žien z opačnej skupiny.
Pokiaľ účasť v PS M/Z nepotvrdí ktorýkoľvek účastník, v nasledujúcom ročníku bude mať právo hrať príslušnú 1.
ligu M/Z.
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4.3.:

SLOVENSKÝ POHÁR MUŽI / ŽENY - SPM / SPZ

Slovenský pohár mužov a žien sa odohrá za účasti 8 družstiev EM a 7 družstiev EŽ. Do súťaže bude zaradených
prvých osem družstiev na základe umiestnenia v EM a 7 družstiev EZ ostatného súťažného ročníka.
Hrací deň pre 1. a 2. kolo streda, s možnosťou odohrať v danom týždni aj v iný deň.
Súperi pre 1. kolo a 2. kolo budú daní žrebom. V SPZ má 1. tím z ostaného ročníka EZ voľno.
1. a 2. kolo : vždy dve stretnutia doma-vonku, pohárovým systémom s prípadným zlatým setom po druhom
stretnutí.
3. kolo
: finále - jedno stretnutie na spoločnom finále SPM a SPZ.
Termíny SP Muži :
1. kolo
:
2. kolo
:
3. kolo Z + M :
Náklady

:

Víťaz SP M/Ž

:

termíny SP Ženy :
23.10.2019 a 27.11.2019
23.10.2019 a 27.11.2019
18.12.2019 a 15.01.2020
11.12.2019 a 15.01.2020
8.2.2020 - spoločné finále SP mužov a žien.

družstvá štartujú na svoj náklad. Finálové kolo organizuje SVF. Hradí
halu, rozhodcov, ceny a vypísané odmeny najlepším družstvám.
Postupuje do pohárových súťaží CEV 2020/21.

5.: MIESTO KONANIA A ZAČIATKY STRETNUTÍ
5.1.: Všetky stretnutia sa hrajú v hracích halách, ktoré zodpovedajú platným medzinárodným pravidlám
volejbalu, pričom hracia plocha /ihrisko + voľná zóna/ je daná rozmerom 31,00 x 19,00 m a je vymedzená
bariérami - reklamami, striedačkami a stolom zápisu. Minimálna výška nad celou hracou plochou je 7,00 m.
Adresár družstiev a hracích hál tvorí prílohu č.3 k týmto Vykonávacím pokynom (bude vydaný po zaradení
prihlášok družstiev do súťaže a overení hál). SK SVF si vyhradzuje právo overiť údaje, družstvom uvedené v
prihláške do súťaže, ako údaje do adresára. Za týmto účelom je družstvo povinné na výzvu SK SVF sprístupniť
hraciu halu. Pri zistení nezodpovedajúcich údajov riadiaca zložka halu vyhlási za neschválenú a nepovolí družstvu
odohrať súťažné stretnutia v takejto hale. Družstvo sa vystavuje vyvodeniu sankcií. Hala, uvedená v adresári, je
schválená riadiacou zložkou pre Extraligu mužov a žien, SPM a SPZ. Každé družstvo má možnosť uviesť do
adresára 1-2 hracie haly. Hala "A" základná, hala "B" náhradná, pričom obe musia spĺňať všetky podmienky ŠTD
SVF.
5.2.: Začiatky stretnutí sú stanovené úradne týmto rozpisom.
Extraliga muži / ženy Slovenský pohár muži / ženy : 18.00 hod
Sobota
– s možnosťou hrať 14.00 – 20.00 hod
Nedeľa
– s možnosťou hrať 14.00 – 20.00 hod
Pracovný deň
– s možnosťou hrať 17.00 – 20.30 hod
prelínacia súťaž M / Ž - 18.00 s možnosťou hrať 14:00 - 20:00 hod, alebo podľa rozpisu turnaja
Hracie časy RD M2001 a RD Ž2002 budú dané po dohode so súpermi = otvorené.

6.: ÚČASTNÍCI EXTRALIGY 2019/20 :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3

EXTRALIGA MUŽI
VK OSMOS Prievidza
RI
TI
VK KDS-šport Košice
TI
CI
Farma ŠK Gymn. Humenné
VKP Bystrina SPU Nitra
RI
TI
TJ Slávia Svidník
RI
TI
VK MIRAD PU Prešov
RI
TI
VK Spartak UJS Komárno
TI
CI
TJ Spartak Myjava
RI
TI
MVK Lokomotíva Zvolen
CI
MCI6
COP Trenčín
RI
CI
RD SVK 2001 s mimoriadnym štatútom - hrá len 1. časť súťaže
EXTRALIGA ŽENY
Slávia EU Bratislava
KY
TKY
Strabag VC Bilíkova Pezinok
KY
TKY
Farma ŠŠK Bilíkova B-lava
VK Nové Mesto nad Váhom
TKY
CKY
Farma VKM Piešťany
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4
5
6
7

Volley project UKF Nitra
KY
TKY
VK Prešov
TKY
CKY
HIT UCM Trnava
KY
TKY
VK Kúpele Brusno
TKY
CKY
RD SVK 2002 s mimoriadnym štatútom - hrá len 1. časť súťaže

7.: PREDOHRÁVANIE A DOHRÁVANIE STRETNUTÍ :
7.1.: Predohrávať stretnutie je možné :
a)
z dôvodov štartu družstva v pohárových súťažiach CEV a MEVZA. Pri účasti družstva v pohárových
súťažiach CEV a MEVZA rozhodne o zmene SK SVF aj bez súhlasu súpera, pokiaľ družstvá nedospejú
k dohode o termíne predohrania. Kolidujúce stretnutia sa odohrajú v intervale do 15 dní pred stretnutím,
ktoré koliduje s pohárovou súťažou. Za tieto zmeny zaplatí žiadateľ poplatok 0.- €.
Družstvo, ktoré žiada o zmenu termínu stretnutia z dôvodu účasti v pohárovej súťaži CEV, zašle súperovi najmenej
21 dní pred vyžrebovaným termínom stretnutia návrh jedného, alebo viac termínov. Domáce stretnutie môže
odohrať v ktoromkoľvek dni v týždni. Kópiu návrhu zašle SK SVF. Pokiaľ súper nedá k návrhu vyjadrenie na SK
SVF do 3 prac. dní od doručenia návrhu, SK SVF rozhodne aj bez jeho vyjadrenia a toto rozhodnutie je záväzné.
b) v EM, EZ je možné v prípade víkendových stretnutí predohrať stretnutie po procese, ako je vyššie uvedené
pri závažných príčinách, pre ktoré nemožno odohrať stretnutie cez víkend.
c) v prípade víkendového dvojstretnutia v EM / EZ je možno jedno zo stretnutí predohrať v týždni
d) v prípade televízneho prenosu podá návrh na predohranie z víkendu na pracovný deň v týždni (z pravidla
štvrtok) riadiaca zložka súťaží a rieši sa bezplatne
e) v EM/Ž možno dvojstretnutia odohrať v sobotu - nedeľu, alebo v piatok - sobotu. Družstvo pre tento prípad
uvedie svoje hracie dni do adresára družstiev.
f) z dôvodu účasti členov družstva na reprezentačných podujatiach. Súhlas musí udeliť SK SVF. Predohrávanie
z tohto dôvodu je bez poplatku.
7.2.: Dohrávanie stretnutia je možné :
a) z dôvodu účasti členov družstva na reprezentačných podujatiach. Súhlas musí udeliť SK SVF. Stretnutie musí
byť odohrané maximálne do 6 dní od pôvodného termínu. Vo výnimočných prípadoch (K-ME, K-MS) uvedie
riadiaca zložka inú možnosť. Dohrávanie z tohto dôvodu je bez poplatku.
b) z dôvodu účasti družstva v pohári CEV a MEVZA v prípade kolidujúceho termínu s termínom EZ/EM je možno
dohrávať stretnutie do 15 dní od vypísaného termínu EZ/EM. Toto sa nevzťahuje na posledné dve kolá 1. a 2. časti
EZ/EM.
c) v EZ/EM a v SP M/Z možno na miesto hracieho dňa streda dohrávať vo štvrtok-nedeľu toho istého týždňa.
d) vo výnimočných prípadoch zo zdravotných dôvodov (mimo prípadov zákazu športových akcií vyhláseného
hygienikom). Za dohrávanie z týchto výnimočných dôvodov platí žiadateľ poplatok 166.-€ a o termíne dohrania
stretnutia rozhodne SK SVF na základe vopred doložených zdravotných dokumentov, ktoré má SK SVF si právo
overiť. Za relevantný dokument bude SK SVF považovať výhradne doklad o práceneschopnosti, alebo výmenný
poukaz lekára, na ktorom bude uvedená diagnóza a predpokladaná doba neschopnosti výkonu športovej činnosti.
Hráč/ka, ktorý/á predloží takýto doklad, nesmie po dobu neschopnosti výkonu športovej činnosti nastúpiť ani
v žiadnej inej zo súťaží, resp. v inej kategórií. V opačnom prípade sa bude jeho/jej štart považovať za
neoprávnený.
e) sobotné stretnutia v EM / EZ v nedeľu počas toho istého víkendu. Pri zmene termínu sa postupuje v súlade s
ustanovením 7.5.
7.3.: Posledné kolo v 1. a 2. časti EM/EŽ :
sa odohrá v jednotnom hracom čase a termíne, uvedenom v rozpise súťaže. SK SVF môže takéto stretnutie povoliť
predohrať iba za predpokladu, že akýkoľvek jeho výsledok nebude môcť zmeniť poradie po 1. alebo 2. časti súťaže.
7.4.: Predohrávanie a dohrávanie v playoff :
a) V časti súťaže playoff v EM/EZ sa bude akceptovať tolerancia 1 deň pred a 1 deň po vypísanom hracom
termíne. Usporiadateľ stretnutia môže o takúto zmenu požiadať z titulu obsadenosti hracej haly s tým, že doručí
žiadosť na SK SVF minimálne 10 dní pred termínom stretnutia. V takom prípade bude žiadosť vyriešená bezplatne.
b) v play-off EM, EZ, je možné predohrať/dohrať stretnutie, ktoré je plánované na víkendový deň (SO, NE)
v pracovný deň pred/po iba so súhlasom súpera.
c) termíny prípadných zmien finálových stretnutí musia štyria semifinalisti pre stretnutia o 1. a 3. miesto povinne
nahlásiť na SK SVF pred začiatkom semifinále. Tieto podliehajú schváleniu riadiacou zložkou súťaží.
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7.5.: Žiadosť o zmenu v organizácii stretnutí - zmena miesta, termínu, času, výmena usporiadateľov :
Doručí žiadateľ so stanoviskom súpera a dokladom uhradenia poplatku na adresu SK SVF :
– viac ako 14 dní pred termínom stretnutia bez poplatku.
– ak je žiadosť so stanoviskom súpera doručená menej ako 14 dní (do 7 dní) pred termínom nového termínu
stretnutia, musí byť doložená dokladom o uhradení poplatku 17.- €
– ak je žiadosť doručená menej ako 7 dní pred novým termínom stretnutia pri predohrávaní a 7 dní pred
pôvodným termínom pri dohrávaní, bude prejednávaná iba vo výnimočných prípadoch, pričom o zmenu môže
žiadať klub iba z dôvodu, ktorý je zavinený tretím subjektom, alebo vyššou mocou. V tomto prípade musí byť
doložená dokladom uhradenia poplatku 85.-€. SK SVF vyhovie takejto žiadosti iba po overení skutočností
a doložení relevantného dokladu o vzniknutom stave zo strany klubu. V prípade, že sa preukáže ako dôvod
žiadosti o zmenu vyššia moc, bude poplatok žiadateľovi vrátený.
- žiadosť o zmenu miesta z haly A do haly B, ktoré sú uvedené v adresári družstiev, doručí usporiadateľ stretnutia
(žiadateľ) viac ako 7 dní pred termínom stretnutia. Vtedy sa zmena realizuje bez poplatku a nie je potrebný súhlas
súpera.
– ak žiadosť nie je zaslaná z mailu žiadateľa, alebo nie je doložená stanoviskom súpera, alebo chýba doklad
o uhradení poplatku, nebude vôbec prejednávaná (mimo stretnutí play-off a to v prípadoch, kedy nie je možné
doručiť žiadosť skôr ako 7 dní pred termínom stretnutia).
7.6.: V športových halách, kde hrajú súčasne súťaže viaceré družstvá (napr.: muži, ženy, volejbal, basketbal,
hádzaná a pod.), požiada usporiadateľ o zmenu začiatku stretnutia. Zmena musí byť dotknutým účastníkom
potvrdená písomne zo strany riadiacej zložky súťaže. Pokiaľ sa jedná o zmenu hracieho času stretnutia v rámci
vymedzeného rozpätia, stanoveného rozpisom, bude táto zmena schválená zo strany SK SVF aj bez súhlasu
súpera a bez poplatku pri doložení žiadosti min. 14 dní pred termínom stretnutia.

8.: ÚHRADA NÁKLADOV:
Všetky družstvá štartujú na vlastné náklady.
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II.: TECHNICKÉ USTANOVENIA
1. PREDPIS:
Hrá sa podľa platných oficiálnych Medzinárodných pravidiel volejbalu a Športovo-technických dokumentov
SVF. Všetky stretnutia v súťaži EM, EZ, PSM, PSZ, SPM, SPZ, riadených SK SVF, sa odohrajú na tri vyhrané sety
bez technických oddychových časov.

2. VEKOVÉ KATEGÓRIE:
Extraliga muži / ženy
Prelínacia súťaž muži / ženy

:
:

bez obmedzenia
bez obmedzenia

3. PODMIENKY ÚČASTI:
- Riadne vyplnená prihláška do súťaže, ktorá je prílohou č.1 k Vykonávacím pokynom (Formulár SVF MS-1),
potvrdená podpisom zodpovedného funkcionára, oprávneného konať v mene klubu, doručená na SK SVF do
30.6.2019.
- Prihlášku doloženú všetkými náležitosťami možno doručiť aj mailom na adresu SK SVF strazay@svf.sk
- v prípade, že bude zaslaný nečitateľný scan, SK SVF si vyžiada doručenie originálu poštou. V tomto prípade je
odosielateľ povinný doručiť originál do 3 dní od vyžiadania na adresu SK SVF.
- prihlášku za družstvo je oprávnená podpísať osoba a podpisové vzory uviesť iba osobám, ktoré sú riadnymi
členmi SVF. Títo uvedú aj svoje registračné číslo.
- k prihláške do EM a EZ priloží družstvo aj prihlášky dvoch družstiev mládeže z dvoch rôznych kategórií :
juniori/ky, kadeti/tky, st. žiaci/čky a ml. žiaci/čky - len v šestkovom volejbale. Tiež platí možnosť využitia
farmárskeho vzťahu, doloženého zmluvou o vytvorení tohto vzťahu k prihláške do súťaže EM/EŽ.
- pôsobenie družstva v EM / EZ je podmienené pôsobením v súťaži doložených mládežníckych družstiev.
- toto ustanovenie sa netýka klubov COP Nitra a COP Trenčín, ktorý plnia iné úlohy z hľadiska prípravy mládeže.
- do súťaže EM/EZ budú zaradené iba kluby, ktoré nebudú mať záväzky voči iným subjektom v SVF v zmysle
Smernice pre štart družstiev v súťažiach SVF.

PRIHLÁŠKA
bude akceptovaná iba ak bude doložená :

– dokladom o úhrade vkladu do súťaže na účet SVF:
SK 49 0200 0000 0000 0973 3112.
– dokladom o uhradení členského poplatku do SVF 33,-€
za klub bez ohľadu na počet družstiev na to isté číslo účtu.
- prihláškami 2 kategórií mládeže, ako je uvedené vyššie

Platby možno zrealizovať prevodným príkazom, vkladom na účet alebo v hotovosti do pokladne SVF. Pri vklade na
účet vkladateľ musí navŕšiť čiastku o výšku poplatku za vklad v hotovosti, ktorý si banka strhne.
Žrebovanie súťaží Extraligy M/Z bude vykonané verejne, pričom o termíne a mieste konania žrebu bude
zverejnená informácia vopred po doručení prihlášok.

4. VKLADY DO SÚŤAŽE:
Pre súťažný ročník 2019/2020 stanovila
SVF vklad do súťaže :

Extraliga muži / ženy
Slovenský pohár muži / ženy

350,- €
0,- €

Všetky platby na účet SVF vo vzťahu k súťažiam, bude možné identifikovať iba na základe jednotných variabilných
symbolov (VS). Pri každej platbe je preto nevyhnutné uviesť VS.
Variabilný symbol je daný šiestimi číslicami, kde prvé štyri tvoria identifikačné číslo klubu a posledné dve
charakterizujú platbu.
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VS xxxx01

– vklad do majstrovskej súťaže

VS xxxx02

– členský poplatok klubu do SVF

VS xxxx03

– členský príspevok jednotlivcov

VS xxxx04

– pokuty uložené v súťažiach

VS xxxx05

–platby matriky/vydanie preukazu, prestupy, hosťovania a pod.

VS xxxx06

– ostatné platby

Ak má teda napr. „VK Horná Dolná“ identifikačné číslo 1234 a platí vklad do súťaže, uvedie ako VS číslo: 123401.
Identifikačné čísla klubov tvoria prílohu k týmto VP (zverejnené sú aj na webe SVF).

5. NÁLEŽITOSTI:
Pred stretnutím predkladá každé družstvo delegátovi a rozhodcom :
a/
aktuálne platnú súpisku družstva (primárne vytlačenú, ale je možno aj elektronicky)
b/
registračné preukazy hráčov SVF
c/
registračné preukazy trénera a asistentov trénera SVF
d/
registračné preukazy lekára/zdravotníka, štatistika SVF
V nutnom prípade je možné k identifikácii predložiť namiesto RP (aj individuálne) platný občiansky preukaz u
občanov SR, alebo platný pas u občanov mimo SR.
Všetky tu uvedené náležitosti musia byť po dobu stretnutia k dispozícií na stole zápisu.
Všetky družstvá vyhotovia súpisku hráčov / čok na príslušnom tlačive (tlačivo SVF MS-2). Výhradne strojom
alebo počítačom vyplnené tlačivo doručia na RK SVF mailom na matrika@svf.sk, alebo poštou (osobne) do
stanoveného termínu.
Termíny na zadanie súpisiek do systému ISSV prostredníctvom klubového manažéra :
Extraliga muži / ženy

-

do 18.9.2019

*súpisky zadáva výhradne klubový manažér v systéme ISSV - zadať najneskôr do 18.9.2019.

V súťaži SP M/Z družstvá štartujú na súpisky EM / EZ, ale môžu si pre túto súťaž vyhotoviť aj samostatnú
súpisku.
Riadiaca zložka zverejní súpisku s numerickým kódom na príslušnom formulári MS–4 prostredníctvom internetu na
stránke www.volleynet.sk . Iba takto vystavená súpiska umožňuje družstvu štart v súťaži. V prípade, že
družstvo nedoručí svoju súpisku na RK SVF do stanoveného termínu, bude družstvu udelená poriadková pokuta vo
výške 80,- €.
V stretnutí môže byť v zápise zapísaný iba hráč, tréner, asistent trénera, kondičný tréner, lekár,
zdravotník, štatistik, ktorí sú na súpiske uvedení. Ak účastník stretnutia nepredloží pred stretnutím registračný
preukaz, alebo ako náhradu ani občiansky preukaz (u cudzinca pas), nebude pripustený do stretnutia.
Hráči/čky družstva nižšej súťaže toho istého klubu môžu byť uvedení aj na súpiske družstva vyššej súťaže
(z B do A, z C do B, príp. A, a pod.), pokiaľ nedovŕšili u mužov vek 23 rokov, u žien 21 rokov (rozhoduje dátum
narodenia). Hráč, ktorý z hľadiska vekovej hranice spĺňa podmienky striedavého štartu v priebehu súťažného
ročníka, môže striedavý štart využívať až do skončenia súťažného ročníka. Ostáva však hráčom nižšieho družstva.
V mládežníckych kategóriách striedavý štart nie je povolený.

5.1.: Doplňovanie súpisky:
Po stanovenom termíne nie je možné na súpisku družstva doplniť hráča, ktorý nie je hráčom klubu
k stanovenému termínu.
V prípade, že hráč prestúpi do zahraničia, musí byť zo súpisky vyradený. Jeho zaradenie je možné iba
vtedy, ak sa mu zahraničný transfer skončí do stanoveného termínu doplňovania súpisiek a družstvo do tohto
dátumu požiada o jeho zaradenie do súpisky.
Po stanovenom konečnom termíne na doplňovanie do súpisky je možné doplniť na súpisku družstva iba
hráča, ktorý bol pred konečným termínom doplňovania do súpisiek kmeňovým hráčom klubu.
Stanovený konečný termín na doplňovanie súpisiek ročníka 2019/20 :
Extraliga muži, ženy
:
do 30.1.2020
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Pri doplňovaní súpisky vyplní klub formulár SVF MS-3 (strojom, počítačom) a do uvedeného termínu ho
doručí na RK SVF s náležitosťami ako pri doručení súpisiek.
Od termínu začiatku playoff nie je možné doplniť na súpisku ani hráča, ktorý sa vráti po hosťovaní, alebo
po predčasnom ukončení hosťovania do materského klubu.
Hráča, ktorý je prvoregistrovaný /nie zahraničný/, je možno doplniť do súpisky neobmedzene.
Hráčov COP, ktorí budú uvoľnení na hosťovanie, je možné doplniť do súpisky až do začiatku play-off.

5.2.: Preraďovanie hráčov (ok):
•

preraďovať hráčov / čky na súpiskách je možné podľa SPV

5.3.: Štart zahraničných hráčov :
Počet zahraničných hráčov v jednom družstve Extraligy a Prelínacej súťaže v súťažnom ročníku 2019/20 je
neobmedzený. Platí pravidlo, že v jednom momente musia byť v hre na ihrisku minimálne traja hráči, ktorí majú
štátnu príslušnosť k SR. Porušenie tohto pravidla sa posudzuje ako neoprávnená účasť člena družstva v hre a budú
vyvodené hracie dôsledky.

5.4.: Registračné preukazy účastníka súťaží SVF :
Registračný preukaz účastníka súťaží SVF je platný, ak obsahuje náležitosti v zmysle Registračného poriadku
volejbalu :
•
Meno a priezvisko
•
Registračné číslo
•
Podpis zástupcu SVF
•
Dátum narodenia člena
•
Dobu platnosti
•
Fotografiu člena

5.5. : Poplatok - členské :
Prolongácia všetkých členov prebehne v systéme ISSV k 1.1.2019. Po tomto dátume klub svojim členom
aktivuje profil v systéme ISSV. Systém na základe toho vygeneruje klubu faktúru. Nových členov, ktorí sa zaradia
po januári bude možné obdobne aktivovať aj neskôr v priebehu roka. Informáciu k postupu vydá SVF aktuálne.
Klub uhradí členský poplatok v SVF za každého člena svojho klubu (subjektu) na účet SVF číslo :
SK 49 0200 0000 0000 0973 3112
- 2 € za mládež do 18 rokov /rozhoduje dátum dovŕšenia veku k 1.1.2020/
- 4 € za ostatných nad 18 rokov.

5.6.: Zaradenie športových odborníkov do zápisu o stretnutí a na súpisku
Družstvo môže do zápisu o stretnutí zaradiť trénera, asistentov trénera, zdravotníka/maséra, štatistika,
kondičného trénera, iba vtedy, ak tento predloží pred stretnutím registračný preukaz SVF a je uvedený na súpiske
družstva.
Do zápisu môže byť uvedených max. 5 členov realizačného tímu. Ich zloženie stanoví 1. tréner uvedením
do zápisu, pričom družstvo musí viesť tréner s požadovanou úrovňou licencie a do realizačného tímu môže zaradiť
iba športových odborníkov (nie hráčov ani žiadne iné osoby).
Na súpiske družstva môže byť uvedených viac trénerov v pozícií prvého trénera, pokiaľ spĺňajú kvalifikačné
predpoklady. Stretnutie však vedie ten, ktorý je v zápise stretnutia uvedený ako prvý tréner.

5.7. : Kritériá pre získanie licencie trénera na súťažný ročník 2019-20 :
LICENCIA A
Vyžaduje sa u prvých trénerov reprezentačných, extraligových družstiev, zodpovedných trénerov v COP,
CTM a u asistentov trénera pri reprezentačných družstvách.
1. Trénerská kvalifikácia

- 4. a 5. stupeň trénerskej kvalifikácie
- absolvent trénerských kurzov FIVB 3. triedy

- každoročne 1 licenčný seminár určený pre trénerov
reprezentačných, extraligových družstiev a trénerov
COP.
Suplicitou môže byť dokladované absolvovanie odborného
seminára v zahraničí, ktoré odporučí TMK SVF.
-

2. Absolvovanie licenčných seminárov

3. Licenčné poplatky
SVF - Vykonávacie pokyny 2019 – 2020
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LICENCIA B+
Licencia, ktorá je alternatívou licencie A. Vyžaduje sa u prvých trénerov reprezentačných, extraligových
družstiev, všetkých trénerov v COP, zodpovedných trénerov v CTM a u asistentov trénera pri reprezentačných
družstvách.

1. Trénerská kvalifikácia

3. stupeň trénerskej kvalifikácie v prípade absolventov:
● Magisterského štúdia v študijnom odbore Učiteľstvo TV
na telovýchovných fakultách, ktorí v rámci štúdia
absolvovali v rozsahu 5 semestrov tzv. malú špecializáciu
volejbal,
● Školenia trénerov 3. triedy, ktoré organizuje
akreditované školiace zariadenie SVF v spolupráci s FTVŠ
UK, resp. inou akreditovanou telovýchovnou fakultou
v študijnom odbore trénerstvo od roku 2016.
● Ruší sa doteraz platná výnimka na možnosť viesť
extraligové družstvá pre trénerov 3. triedy, ktorí uvedenú
kvalifikáciu získali v predchádzajúcom období.

- každoročne 1 licenčný seminár určený pre trénerov
reprezentačných, extraligových družstiev a trénerov COP.
Suplicitou môže byť dokladované absolvovanie odborného
seminára v zahraničí, ktoré odporučí TMK SVF.

2. Absolvovanie licenčných seminárov

3. Licenčné poplatky

- 100 € v prípade trénerov 3. triedy žiadajúcich
licenciu B+

LICENCIA B
Vyžaduje sa u prvých trénerov družstiev 1. ligy mužov a žien, 1. ligy juniorov a junioriek, M SR kadetov
a kadetiek, u asistentov trénera pri extraligových družstvách.

1. Trénerská kvalifikácia

2. Absolvovanie licenčných seminárov

- 3. stupeň trénerskej kvalifikácie (zo všetkých školení
trénerov 3. stupňa, resp. 2.stupňa nadobudnutú pred
31.augustom 2008) u prvých trénerov CTM,
- 2. stupeň trénerskej kvalifikácie v prípade, ak budú viesť
družstvá 1. ligy mužov a žien, 1. ligy juniorov a junioriek,
M SR kadetov a kadetiek, u asistentov trénera pri
extraligových družstvách,
- absolvent trénerských kurzov FIVB 2.triedy.
- každoročne 1 licenčný seminár určený pre trénerov mládeže.
V prípade trénerov 1. ligy mužov a žien je možná účasť na
seminári určenom pre získanie licencie A (B+).

Suplicitou môže byť dokladované absolvovanie odborného seminára v zahraničí, ktoré odporučí TMK SVF.
3. Licenčné poplatky

- 20,- €

LICENCIA C
Vyžaduje sa u trénerov družstiev M SR žiakov a žiačok i ich asistentov, u asistentov trénera 1. ligy dospelých
a mládeže (juniori, juniorky, kadeti, kadetky).
1. Trénerská kvalifikácia

- minimálne 1. stupeň trénerskej kvalifikácie
- absolvent trénerských kurzov FIVB 1.triedy

2. Absolvovanie licenčných seminárov

- 1 krát za 2 roky absolvovanie licenčného seminára určeného
pre trénerov mládeže.

Suplicitou môže byť dokladované absolvovanie odborného seminára, volejbalového kempu na Slovensku alebo
v zahraničí.
3. Licenčné poplatky
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SPOLOČNÉ USTANOVENIA
-

-

-

-

-

Poplatky za licencie trénerov na všetkých úrovniach sa uhrádzajú bankovým prevodom na IBAN :
SK 49 0200 0000 0000 0973 3112 tak, aby mohol tréner doložiť k súpiske družstva, na ktorej bude
uvedený, úhradu svojej licencie. Pri nedoložení dokladu úhrady za licenciu, nebude uvedený na súpisku.
Do správy pre prijímateľa treba uviesť priezvisko a písmeno A, B+, B alebo C podľa úrovne licencie.
Tréneri, ktorí získali trénerské vzdelanie v zahraničí a uchádzajú sa o trénerskú licenciu na Slovensku,
musia sa preukázať dokladom o úrovni trénerského vzdelania a praxe, absolvovať licenčný seminár podľa
pokynov pre jednotlivé licencie. Po zaplatení poplatku a splnení predchádzajúcich kritérií im bude pridelená
príslušná trénerská licencia.
Termíny licenčných a odborných seminárov sú uverejňované minimálne s mesačným predstihom na
webovej stránke SVF.
V prípade trénerov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady, ale počas súťažného ročníka si zvyšujú
trénerskú kvalifikáciu v akreditovaných školiacich zariadeniach na Slovensku alebo v Českej republike,
môže byť, po podaní písomnej žiadosti a predložení potvrdenia o štúdiu, resp. školenia, udelená výnimka
na súťažný ročník 2019/2020. V prípade prerušenia, resp. neúspešného ukončenia štúdia bude výnimka
zrušená a tréner stráca oprávnenie viesť a pripravovať družstvo, pre ktoré nespĺňa kvalifikačné
predpoklady.
Ak tréner z rozličných dôvodov neabsolvuje príslušný licenčný seminár (mimo reprezentačných trénerov,
ktorí preukázateľne vykonávali činnosť pri RD v čase seminára), môže družstvo viesť za splnenia
nasledovných podmienok:
Ak tréner z rozličných dôvodov neabsolvuje príslušný licenčný seminár (mimo reprezentačných trénerov,
ktorí preukázateľne vykonávali činnosť pri RD v čase seminára), môže družstvo viesť za splnenia
nasledovných podmienok :

-

V prípade ak vedie družstvo, kde sa vyžaduje licencia A (B+), zaplatí správny poplatok 300 €,

-

V prípade ak vedie družstvo, kde sa vyžaduje licencia B, zaplatí licenčný poplatok 100 €,

-

V prípade ak vedie družstvo, kde sa vyžaduje licencia C, zaplatí správny poplatok 50 €.

Ak tréner prevezme družstvo počas súťažného obdobia a neabsolvoval príslušný licenčný seminár, môže družstvo
viesť za splnenia nasledovných podmienok :
V prípade ak vedie družstvo, kde sa vyžaduje licencia A (B+), zaplatí správny poplatok 33 €,
V prípade ak vedie družstvo, kde sa vyžaduje licencia B, zaplatí licenčný poplatok 20 €,
V prípade ak vedie družstvo, kde sa vyžaduje licencia C, zaplatí správny poplatok 15 €.
V prípade neprítomnosti prvého trénera družstva alebo pri výmene trénera v priebehu súťažného ročníka,
môže tréner s nižšou trénerskou kvalifikáciou, aká je vyžadovaná, viesť družstvo maximálne v šiestich zápasoch
v súťažnom ročníku. Pri extraligových družstvách pri porušení uvádzaných zásad bude v každom zápase udelená
pokuta 200 € za každý zápas. V prípade družstiev hrajúcich ostatné súťaže riadené SVF bude pri porušení
uvádzaných pravidiel v každom zápase udelená pokuta 50 €.

5.8.: Dopingová kontrola :
Každý účastník stretnutia je povinný podrobiť sa dopingovej kontrole vykonávanej podľa rozhodnutia
Antidopingovej agentúry SR. Odmietnutie alebo marenie výkonu dopingovej kontroly sa klasifikuje ako doping.

6.: POVINNOSTI USPORIADATEĽA:
Povinnosti usporiadateľa súťažného stretnutia a dôsledky ich neplnenia sú uvedené v Súťažnom poriadku
volejbalu. Špecifické povinnosti sú uvedené vo VP.
V prípade stretnutí v dvoch po sebe idúcich dňoch je usporiadateľ na základe písomnej žiadosti
hosťujúceho družstva 7 dní pred stretnutím povinný zabezpečiť mu nocľah.
V prípade, že rozhodca nemá možnosť návratu do miesta bydliska v deň konania stretnutia, resp., ak sa
hrá počas dvoch dní, je usporiadateľ povinný zabezpečiť nocľah pre rozhodcov. Ak rozhodca požaduje nocľah,5je
povinný túto skutočnosť oznámiť 7 dní pred stretnutím usporiadateľovi písomne (okrem stretnutí play-off, ak nie je
známa delegácia vopred).
Usporiadateľ stretnutia vo finálovej sérii o 1. miesto EM/Ž je povinný na svoj náklad zabezpečiť v hracej
hale tréning družstva súpera v trvaní 60 min v deň konania stretnutia tak, aby jeho tréning končil min 6 hod pred
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začiatkom stretnutia. To v prípade, že o to družstvo súpera požiada písomne (mail z adresy organizačného
pracovníka v adresári) aspoň 7 dní vopred.

6.1.: Lopty:
Všetky oficiálne súťaže riadené SVF v súťažnom ročníku 2019/2020 sa odohrajú výhradne s loptami zn.
MIKASA podľa tu uvedeného typu.
• Extraliga muži / ženy
:
MIKASA V200W
• Prelínacia súťaž muži / ženy
:
MIKASA V200W
• Slovenský pohár muži / ženy :
MIKASA V200W
Všetky stretnutia sa hrajú s 3 loptami. Usporiadateľ pre súpera zabezpečí minimálne 7 ks z uvedenej značky
a dá mu ich k dispozícii minimálne 60 minút pred stretnutím. Pre rozcvičovanie je možné použiť aj lopty zn.
MIKASA MVA 200.
Každý účastník Extraligy dostane pred súťažou bezodplatne prostredníctvom SVF lopty zn. MIKASA nasledovne :
Extraliga muži a ženy
12 ks MIKASA V200W

6.2.: Organizácia stretnutia :
Riadi sa ustanoveniami SPV a podľa Zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a
iných súvisiacej legislatívy SR.

6.3.: Podávači lôpt a utierači podlahy :
Na stretnutia Extraligy a Prelínacej súťaže je usporiadateľ povinný zabezpečiť minimálne štyroch
podávačov lôpt a štyroch utieračov hracej plochy, pričom utierač môže plniť aj funkciu podávača.
Používanie mopov už nie je potrebné. Požadujú sa rýchli utierači s handrou po dvaja na každej strane
ihriska, pričom jeden sedí vedľa stolíka zápisu a druhý v rohu pri zóne rozcvičovania na každej strane.

6.4.: Parametre súťažných hál :
1.: Všetky stretnutia sa hrajú v hracích halách, ktoré zodpovedajú platným medzinárodným pravidlám volejbalu,
pričom hracia plocha (ihrisko + voľná zóna) je daná presne rozmerom 31,00 m x 19,00 m a je vymedzená
bariérami, reklamami, striedačkami a stolom zápisu. (Hracia plocha je ihrisko 9x18 m a voľná zóna 6,5 m za
ihriskom a 5 m po boku ihriska).
2.: Nad celou hracou plochou (ihrisko + voľná zóna) musí byť voľný priestor bez akejkoľvek prekážky, vysoký
najmenej 7 m od podkladu hracej plochy.
3.: Intenzita osvetlenia, meraná vo výške 1 m nad úrovňou hracej plochy v ktoromkoľvek jej mieste, musí
dosahovať úroveň minimálne 500 Lux.
4.: Teplota v hracej hale musí dosahovať minimálne 16° Celzia. Na meranie teploty je usporiadateľ stretnutia
povinný zabezpečiť funkčný teplomer na stôl zápisu.

6.5.: Signalizačné vybavenie :
1.: Na stretnutia Extraligy a Prelínacej súťaže je usporiadateľ povinný zabezpečiť 2 sady tabuliek na striedanie
s obojstranným číslovaním od 1 do 22. Minimálna veľkosť čísel je 15 cm.
2.: Usporiadateľ je povinný zabezpečiť ukazovateľ skóre. Počas stretnutia musí byť na stole zápisu. Obsluha,
ktorou je buď zapisovateľ, alebo jeho asistent, aktuálne ukazuje skóre prebiehajúceho setu a skóre už odohraných
setov.
3.: V Extralige a v Prelínacej súťaži sú družstvá povinné zabezpečiť zvukovú signalizáciu striedania, ktorú ovláda
zapisovateľ (alebo jeho asistent) umiestnenú pri stole zápisu. Odporúča sa používať zvukovú signalizáciu aj na
oznamovanie nasledujúcej žiadosti o oddychové časy (umiestnenú pri striedačke).
4.: V Extralige sú družstvá pri stretnutiach povinné zabezpečiť svetelnú tabuľu s aktuálnou signalizáciou stavu
v prebiehajúcom sete a stavu už odohraných setov (údaje na viac sú vítané). Svetelná tabuľa je umiestnená min.
3 m vo výške od hracej plochy na strane oproti, alebo vedľa hlavnej tribúny.
5.: Družstvá Extraligy a Prelínacej súťaže sú povinné na svoje stretnutia zabezpečiť hlásateľskú službu
prostredníctvom akustickej aparatúry.

6.6.: Zapisovateľ:

6

Usporiadateľ je povinný na stretnutie zabezpečiť kvalifikovaného zapisovateľa s platným registračným
preukazom SVF. Tento povinne uvedie číslo svojho preukazu do zápisu o stretnutí vedľa svojho mena (nie do
národnosti). Do protokolu o stretnutí uvedie číslo svojej licencie, oprávňujúcej ho k výkonu činnosti zapisovateľa.
Zapisovateľ má preukaz a licenciu na stole zápisu.
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6.7.: Výška siete :
Extraliga muži, SPM, Prelínacia súťaž muži
Extraliga ženy, SPŽ, Prelínacia súťaž ženy

:
:

243 cm
224 cm

6.8.: Rozhodcovská stolička.
Usporiadateľ je povinný na stretnutie pripraviť vyhovujúcu rozhodcovskú stolicu zn. Sport Transfer
s nastaviteľnou výškou a ochranným obalom. Rozhodcovskú stoličku pre klub zabezpečí SVF s možnosťou
bezpečného a pohodlného státia s výškou plošiny na státie cca 140 cm od podlahy, alebo s nastaviteľnou výškou
plošiny.

6.9.: Úprava ihriska.
K ihrisku, ako sa popisuje v pravidlách volejbalu, pre všetky družstvá a úrovne súťaží sa ruší
používanie "trénerskej čiary", vedenej pozdĺž ihriska od úrovne útočnej po úroveň základnej čiary vo
vzdialenosti 1,75 m od bočnej čiary ihriska. Teda tréner pri vedení stretnutia môže pristupovať až po úroveň
bočnej čiary ihriska.
"Zóny rozcvičovania", ktoré sú umiestnené za voľnou zónou ihriska, je možné presunúť za striedačky
družstiev (podľa nákresu ihriska v prílohe). Avšak iba v hale, kde hráči, stojaci za striedačkou v zóne
rozcvičovania, nebudú brániť vo výhľade divákom, sediacim na tribúne. V inom prípade ostanú zóny rozcvičovania
za ihriskom.
Ihrisko musí byť situované tak, aby prvý rozhodca bol oproti hlavnej tribúne. V prípade TV prenosov je
rozhodca oproti hlavnej kamere.

6.10.: Dresy a ich vyhotovenie :
Družstvá sú povinné zabezpečiť pre súťažné stretnutia dresy a ich číselné označenie v súlade s MPV. Za
jednotný výstroj sa považuje rovnaké vybavenie hráčov/čok dresom (tričkom) a trenírkami rovnakej dĺžky(legíny).
Pokiaľ má hráč číslo aj na trenkách, musí byť zhodné s číslom na drese. Farbu domácich dresov uvedie družstvo
v prihláške (zverejní adresár) – túto v súťaži používa na domáce stretnutia. Súper je povinný sa prispôsobiť farbou
dresov výrazne odlišnou.
Na stretnutia Extraligy je povinné umiestnenie aktuálnych menoviek s priezviskami hráčov/čok na
zadnej časti ich dresov (horná časť chrbta) s nasledujúcimi rozmermi v súlade s medzinárodnými pravidlami :
•
Ženy
o
do 10 písmen : výška 6 cm, hrúbka min. 1 cm
o
od 11 písmen : výška 4 cm, hrúbka min. 0.5 cm
•
Muži
o do 12 písmen : výška 6 cm, hrúbka min. 1 cm
o od 13 písmen : výška 4 cm, hrúbka min. 0.5 cm
Výška písmena je daná bez interpunkčného znamienka.
• V prípade, že družstvo používa v stretnutí dvoch liberov, obidvaja musia mať dres rovnakej farby. Dresy libera
musia byť výrazne odlišné od ostatných hráčov. Nie len odtieňom farby, napr. modrá - bledšia modrá.
• Usporiadateľ musí pripraviť 2 ks vesty pre novovymenované libera - pre každé družstvo jednu.
• Členovia družstiev na lavičke (tréner, asistent trénera, lekár, príp. štatistik) v Extralige, Slovenskom pohári
a Prelínacej súťaži musia mať rovnaké oblečenie (s výnimkou maséra, resp. terapeuta), resp. oblečenie
klubovej príslušnosti.
• Domáce družstvo v extralige, PS a SP musí zabezpečiť pre obidve družstvá dva vozíky, kde si družstvá odložia
svoje veci tak, aby tieto neboli na lavičke družstiev.

6.11. Data Volley - štatistický servis:
Každý extraligový klub je povinný zabezpečiť na vlastné náklady realizáciu a odoslanie štatistiky v systéme
DATA VOLLEY z domácich extraligových stretnutí počas celého súťažného ročníka výhradne pre potreby SVF.
Každému extraligovému účastníkovi bude bezplatne zapožičaný počas celého súťažného ročníka hardvérový kľúč
DATA VOLLEY 4 – LITE (DV4 – Lite) pre potreby SVF z hľadiska štatistického vyhodnotenia jednotlivých stretnutí
súťaže a online scoringu. DATA VOLLEY 4 Lite môže využívať každý extraligový účastník aj na vlastné účely pre
taktickú prípravu, či hernú analýzu, a to aj na úrovni nižších súťaží. V prípade záujmu o profesionálnu verziu
DATA VOLLEY 4, klub si ho môže zakúpiť za zvýhodnených podmienok prostredníctvom SVF.
7
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Každý
•
•
•

účastník extraligy je povinný:
zabezpečiť online scoring,
zabezpečiť minimálne jedného vyškoleného štatistika /odporúča sa viac/
používať oficiálne súpisky vydané pre tento účel ako aj oznamovať všetky zmeny týkajúce sa týchto
súpisiek pre systém Data Volley a dodať všetky požadované informácie v stanovených termínoch,
nevyhnutných pre funkčnosť celého systému.
Pre používanie systému DATA VOLLEY je vydaný samostatný metodický pokyn,
ktorý musia kluby dodržiavať.

6.12. Online prenosy cez SVF.TV/TVCOM.CZ
Každý extraligový účastník povinne zabezpečí vlastnými technickými a organizačnými prostriedkami internetový
prenos prostredníctvom servera TVCOM.CZ. Licenciu pre TVCOM.CZ hradí SVF.
Každý účastník extraligy je povinný zabezpečiť :
•
zodpovednú osobu (technika) za online prenos
•
digitálna HD kamera s A/V alebo HDMI - podľa kvality prenosu,
•
notebook,
•
grabovacia karta, ktorá prevedie A/V resp. HDMI na USB 3.0,
•
internetové pripojenie s minimálnou garantovanou rýchlosťou pre upload 5/5 Mbps)
Oficiálnym vysielateľom je internetová televízia SVF.tv, vysielanie technicky zabezpečuje TVCOM.CZ
Klub zabezpečí zodpovedného technika s nasledujúcimi povinnosťami:
•
minimálne 1 hodinu pred začiatkom stretnutia pripraví a skontroluje technickú spôsobilosť
všetkých zariadení, nevyhnutných pre realizáciu on-line prenosu, skontroluje umiestnenie a
nastavenie kamery,
•
spustí on-line vysielanie minimálne 5 minút pred začiatkom stretnutia,
•
dohliada na hladký priebeh internetového prenosu a v prípade prerušenia prenosu alebo iných
technických komplikácií okamžite kontaktuje centrálu TVCOM ako aj zodpovedného manažéra SVF
pre TVCOM vysielanie,
•
zabezpečí on-line score, ktoré sa zobrazuje v okne prenosu prostredníctvom softvéru TVCOM
Encoder,
•
zodpovedá za prípadné uploadovanie uskutočneného prenosu na server TVCOM,
•
komunikuje akékoľvek ďalšie technické požiadavky alebo problémy s manažérom SVF pre TVCOM
vysielanie.
•
prenos ukončí najskôr 3 min. po skončení stretnutia.
Umiestnenie kamery: na strane oproti hlavnému rozhodcovi tak, aby bolo dobre viditeľné ihrisko a reklamný
layout (umiestnenie kamery na iné miesto musí byť potvrdené zodpovedným pracovníkom SVF za marketing).
Každý extraligový klub získa prihlasovacie údaje (login) do softvéru TVCOM Encoder resp. do klubovej
administrácie, kde je dostupný aj archív prenosov, z ktorého si môže kedykoľvek ľubovoľne stiahnuť vybrané
extraligové a iné stretnutia pre vlastné účely.
Zároveň získa na serveri TVCOM.CZ počas vysielania domáceho stretnutia reklamný priestor,
prostredníctvom web banneru, na prezentáciu partnerov klubu, ako aj prehľad o presnom počte vzhliadnutí
daného internetového prenosu. Ďalej má možnosť vytvoriť si prostredníctvom TVCOM vlastný klubový kanál pre
vysielanie vlastných promo aktivít (klubové tlačové konferencie, rozhovory s hráčmi a trénermi a pod.)
SVF pred začiatkom súťažného ročníka vydá manuál pre HD a analógové internetové vysielanie s
technickými inštrukciami pre určených technikov klubu tak, aby bola zabezpečená bezproblémová realizácia
internetového vysielania. Uvedený manuál bude voľne dostupný na stiahnutie cez Dropbox.

7. Pokyny pre TV prenosy
Na základe uzatvorenej zmluvy s TV spoločnosťou budú sa vysielať pravidelné priame TV prenosy ako aj
záznamy z volejbalovej Extraligy mužov a žien v dohodnutom rozsahu minimálne 1 televízny zápas týždenne z
pravidla utorok - štvrtok.
V záujme zabezpečenia hladkého priebehu vysielania ako aj garancie kvality a úrovne prezentácie volejbalu v TV
je povinný každý klub zabezpečiť:
▪
bezproblémový vstup pre členov výrobného štábu TV do súťažnej haly v dostatočnom časovom
predstihu, nevyhnutnom pre inštaláciu technických zariadení,
▪
v prípade potreby označiť členov výrobného štábu akreditačnými kartami,
▪
prístup partnera k zdrojom energie v mieste súťažnej haly,
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▪
▪
▪

▪

sprístupniť miesta pre postavenie TV kamier, komentátorského stolíka a ďalších technických
zariadení,
zabezpečiť miesto pre parkovanie prenosového vozu v dostatočnej vzdialenosti od súťažnej haly,
účasť trénerov a vybraných hráčov (domáceho aj hosťujúceho tímu) pre TV interview pred alebo
po stretnutí, interview musí byť uskutočnené výhradne pred sponzorskou stenou vo vyznačenej a
zabezpečenej mix zóne.
rozmiestnenie kamier podľa stanoveného layoutu (viď obrazová príloha) oproti prvého rozhodcu
a reklamným banerom.

8. Pokuty:
Riadiaca zložka súťaží pri porušení Športovo technických dokumentov SVF v súťažiach uloží poriadkovú
pokutu v súlade so Sadzobníkom, ktorý je prílohou č. 2 k Vykonávacím pokynom.
Pokuty je možné uhradiť priamou platbou na účet SVF, alebo prevodným príkazom na účet SVF:
IBAN: SK 49 0200 0000 0000 0973 3112, SUBA SK BX
alebo v hotovosti. Pri vklade na účet vkladateľ musí navŕšiť čiastku o výšku poplatku za vklad v hotovosti, ktorý si
banka strhne. Pri platbe je vždy nutné použiť príslušný VS. Družstvo/jednotlivec je povinný doručiť na SK SVF
doklad o uhradení pokuty v termíne jej splatnosti. V prípade, že družstvo/jednotlivec tak neurobí, v súlade
s platnými ŠTD SVF sa mu automaticky zastavuje činnosť až do termínu doručenia dokladu úhrady (viď DPV a
SPV).

9. Zápis o stretnutí :
Bude sa vykonávať výhradne elektronicky prostredníctvom programu e-SCORESHEET VOLLEYBALL.
Riadiaca zložka vydá informácie o termínoch a miestach preškolenia zapisovateľov a rozhodcov na túto formu
zápisu.
Každý účastník extraligy je povinný:
•
zabezpečiť online pripojenie počítača, na ktorom je vykonávaný elektronický zápis o stretnutí
(odporúčané LAN pripojenie),
•
zabezpečiť minimálne jedného vyškoleného zapisovateľa pre elektronický zápis,
•
náhradný počítač s aktualizovaným program e-SCORESHEET VOLLEYBALL, ktorý musí byť
pripravený (zapnutý) na okamžité použitie v tesnej blízkosti stolíka zapisovateľa,
•
USB disk na zabezpečenie zálohy zápasu,
•
spustiť online prenos – Live zápas,
•
tlačiareň na vytlačenie zápisu pred a po stretnutí (nepovinné)
Pre používanie systému e-SCORESHEET VOLLEYBALL (elektronický zápis) je
vydaný samostatný metodický pokyn, ktorý musia kluby dodržiavať.

10. Odosielanie zápisu o stretnutí :
Tlačenú formu elektronického zápisu usporiadateľ neodosiela na riadiacu zložku. Ponechá si ju vo svojom
archíve spolu s protokolom o stretnutí. Protokol odošle v prípade uvedenia akéhokoľvek nedostatku v prvý
pracovný deň po stretnutí na SK SVF.

11. Rozhodcovia a súčinnosť s klubmi
Rozhodcov na stretnutia v súťažiach SVF deleguje Komisia rozhodcov KR SVF. Na stretnutia Extraligy
mužov/žien, Prelínacej súťaže mužov/žien sú delegovaní dvaja rozhodcovia.
Na stretnutia nadstavbovej časti Extraligy mužov a žien, playoff Extraligy mužov a žien v prvom a druhom kole
Slovenského pohára mužov a žien v semifinále, v stretnutiach Extraligy M/Ž o 3. miesto budú delegovaní dvaja
čiaroví rozhodcovia.
Na finálové stretnutia Extraligy M/Ž a vo finále Slovenského pohára mužov a žien budú delegovaní štyria čiaroví
rozhodcovia.
Družstvá všetkých súťaží majú právo navyše požiadať o delegovanie čiarových rozhodcov pre svoje stretnutia
na vlastné náklady. O takúto delegáciu musia požiadať minimálne 7 dní vopred (mimo play-off).
Na požiadanie na zápas delegovaného člena SK SVF je rozhodca povinný podrobiť sa dychovej skúške na
alkohol. Odmietnutie skúšky má rovnaké účinky ako pozitívny výsledok dychovej skúšky – rozhodca nemôže v
príslušnom stretnutí vykonávať svoju funkciu a SK SVF predloží podnet na DK SVF. Dychovú skúšku možno
vykonať iba za účasti hlavného usporiadateľa stretnutia v šatni rozhodcov (alebo v miestnosti na tento účel
vyčlenenej) a to najneskôr 45 min pred začiatkom stretnutia. Dychovú skúšku je oprávnený vykonať na zápas
delegovaný člen SK SVF po preukázaní sa preukazom. Tento je povinný na mieste vyhotoviť zápis o vykonanej
skúške na tlačive SVF, ktoré podpíše člen SK SVF, dotknutý rozhodca a hlavný usporiadateľ.
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stretnutia už tu uvedené skutočnosti neuvádza. Toto tlačivo je klub povinný odoslať na riadiacu zložku súťaží (aj
mailom).
Na stretnutiach môže byť prítomný aj hodnotiteľ rozhodcov, ktorý bude hodnotiť činnosť rozhodcov. KR SVF
vydá pred sezónou oficiálny zoznam hodnotiteľov, ktorí budú oprávnení hodnotiť rozhodcov aj bez oficiálnej
delegácie.
Vyplácanie odmien a cestovných náhrad :
Odmeny a náležitosti fakturujúcim rozhodcom musia byť vyplatené najmenej 45 minút pred začiatkom každého
stretnutia v hotovosti (buď v šatni rozhodcov alebo v inej, na tento účel určenej miestnosti, ale nie v hracom
priestore), alebo v prvý pracovný deň po stretnutí na účet rozhodcu uvedený na faktúre. Rozhodcom na dohodu so
SVF v rámci centrálneho vyplácania sa budú vyplácať raz mesačne, do 20. dňa v nasledujúcom mesiaci, na
základe predloženého mesačného výkazu (aj nulového, pokiaľ dotyčný rozhodca v mesiaci nerozhodoval).
Odmeny a náležitosti sú stanovené podľa tu uvedenej Ekonomickej smernice pre odmeňovanie rozhodcov
(ESOR) schválenej pre súťažný ročník 2019/20. V prípade zmeny akejkoľvek sadzby ESOR, zmena vstupuje do
platnosti jej uverejnením Úradným oznamom SK SVF.
Náležitosti rozhodcov sa vyplácajú v súlade s platnou legislatívou SR :
A) Stravné: podľa Zákona NR SR č.28/2002 o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov - v závislosti
od času trvania pracovnej cesty, aj v mieste trvalého bydliska rozhodcu, pričom čas trvania pracovnej cesty je
rozdelený na časové pásma a sumy sú: 5 – 12 hod= 5,10 €, 12 – 18 hod= 7,60 €, nad 18 hod= 11,60 €. Tieto
sumy sa menia Opatreniami MPSVR SR. V prípade zmeny počas súťažného ročníka budú platiť nové sumy.
B) Cestovné na stretnutia bude rozhodcom vyplácané vo výške predložených cestovných lístkov (vrátane
miestnej dopravy). Pri použití vlastného motorového vozidla bude cestovné vyplatené vo výške 0,12 €/ 1 km z
miesta bydliska, alebo miesta pobytu, pričom jeho adresa je uvedená v adresári rozhodcov, do miesta konania
stretnutia a späť. Toto je oprávnený účtovať iba ten rozhodca, ktorý reálne použil vlastné motorové vozidlo.
V prípade, že rozhodca rozhoduje stretnutie v mieste svojho bydliska prináleží mu/jej paušálna sadzba 2,- €.
C) Ubytovanie: V prípade potreby nocľahu náklady na nocľah hradí usporiadateľ. Ide o prípady, keď sa hrá dva
alebo viac dní po sebe, alebo ak rozhodca po ukončení stretnutia nemá možnosť dopraviť sa do miesta svojho
bydliska v ten istý deň verejnou dopravou. O zabezpečenie nocľahu je povinný požiadať delegovaný rozhodca
vopred najneskôr 7 dní pred termínom stretnutia. (mimo stretnutí play-off, vtedy operatívne).
D) Odmena za výkon : sa bude vyplácať podľa platnej legislatívy SR týmito formami :
1/ fakturáciou klubu zo strany rozhodcu, pokiaľ rozhodca je registrovaný ako podnikateľ, podľa sadzieb
ESOR.
2/ na dohodu o vykonávaní rozhodcovskej činnosti so SVF, pokiaľ rozhodca nie je registrovaný ako
podnikateľ. SFV odošle rozhodcom v zákone stanovenom termíne podklad na ročné zúčtovanie dane.
Adresár rozhodcov bude uvádzať, ktorý rozhodca vykonáva činnosť na dohodu a ktorý je fakturujúci ako
podnikateľ.
E) Za stretnutie hrané v pracovný deň bude každému rozhodcovi vyplatená odmena zvýšená o sumu 13,00/14,80
€ (dohodár/fakturant). V prípade, že sa hrá v tento deň viac ako jedno stretnutie (dvojzápasy, turnaje), príplatok
bude vyplatený len jeden krát.
- ak bude stretnutie v pracovný deň na základe žiadosti klubu, hradí príplatok klub - žiadateľ.
- ak bude zápas v pracovný deň v časti playoff, hradia príplatky obaja účastníci stretnutia rovným dielom 50/50
pri delegovaní 4 rozhodcov, dvom hradí domáci a dvom hosťujúci klub - vopred sa dohodnúť.
EKONOMICKÁ SMERNICA PRE ODMEŇOVANIE ROZHODCOV V ROČNÍKU 2019/20
MAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE A SLOVENSKÝ POHÁR
Červenou farbou sú vyznačené navŕšené sumy, ktoré platia pre fakturantov.
Nižšia suma platí na dohodu o rozhodcovskej činnosti
Sumy sú aktualizované podľa miery inflácie zo ostatný rok, t.j. + 2,5 %
€
Druh súťaže
Muži / Ženy
Extraliga, Slovenský pohár (SP), Prelínacia súťaž
58,90/67,10
finále extraligy, finále SP
88,40/100,80
Čiaroví rozhodcovia Extraliga, SP, CEV, MEL
17,60/20,20
Príplatok na pracovný deň
13,00/14,80
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12. Úradné správy: (ÚS)
Cieľom ÚS je informovať o riadení súťaží vypísaných SVF. Zverejňuje informácie zo zložiek SVF, závažné
rozhodnutia, aktuálne zmeny, tresty, pokuty a pod. ÚS budú zasielané všetkým účastníkom súťaží. ÚS budú
vychádzať podľa potreby a budú zverejnené aj na www.svf.sk
Riadiaca zložka súťaží je povinná formou úradného oznamu písomne informovať o zmene v organizácii
stretnutí (mimo termínu ÚS) zainteresované kluby a rozhodcov prostredníctvom e-mailovej správy.
Úradné správy, úradné oznamy o zmenách v organizácii stretnutí, ako aj delegácie a redelegácie budú
zasielané účastníkom súťaží výhradne elektronickou poštou.

13. Hodnotenie výsledkov súťaží:
Všetky stretnutia v súťažiach SVF sa hrajú na tri víťazné sety. Pre určenie víťaza v súťaži a poradia družstiev
budú rozhodujúce nasledovné kritériá :
1.) Počet víťazstiev v súťaži (v turnaji).
2.) Počet bodov zo všetkých stretnutí.
3.) Pomer setov.
4.) Pomer lôpt.
5.) Výsledky vzájomných stretnutí dotknutých družstiev podľa kritérií 1-4.
K bodu 2.) je hodnotenie výsledkov nasledovné : za výsledok 3:0 a 3:1 = 3 body, za 3:2 = 2 body, za 2:3 = 1
bod, za 1:3 a 0:3 = 0 bodov, za kontumáciu = -1 bod.

14. Ceny a tituly :
Víťazi Extraligy mužov a Extraligy žien získavajú titul „Majster Slovenska pre súťažný ročník 2019/2020“.
Družstvá umiestnené na 1.-3. mieste dostanú medaile a diplomy. Majstri SR dostanú poháre. Prémie za
umiestnenie sú špecifikované v časti Marketingové pokyny.

15. Technickí delegáti:
–
–
–
–

–

SK SVF má právo delegovať na ktorékoľvek stretnutie technického delegáta na svoj náklad.
Každý klub si môže na ktorékoľvek stretnutie vyžiadať technického delegáta na svoj náklad. Žiadosť musí
byť doručená na SK SVF min. 7 dní pred termínom stretnutia (mimo play-off).
Na finálové stretnutia Extraligy mužov a Extraligy žien budú delegovaní technickí delegáti na náklad SVF.
Miesto technického delegáta pri stretnutí je pri stole zápisu vedľa zapisovateľa.
Náklady technického delegáta sú rovnaké ako prvého rozhodcu stretnutia.
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III.: MARKETINGOVÉ POKYNY
1.

ŠPECIFIKÁCIA MARKETINGOVÝCH PRÁV
Názov súťaže vrátane generálneho partnera súťaže
Logo súťaže a logo SVF
Televízne, rozhlasové, internetové a iné prenosové práva na národnom a regionálnom okruhu
Reklamný priestor na hracej sieti (horná a spodná páska)
Sponzorská stena s oficiálnym názvom a logom súťaže
Reklamné panely, podlahové reklamné nálepky a stanovenie vizuálu oficiálnej hracej plochy
s rešpektovaním technických a priestorových možností športových hál
▪
Priestor pre umiestnenie loga SVF, loga súťaže a loga oficiálnych partnerov súťaže na všetkých
printových materiáloch, súvisiacich s vyššie uvedenými súťažami (plagáty, bulletiny k stretnutiam a i.),
ako aj na oficiálnych webových stránkach účastníkov súťaže
Rozsah a prerozdelenie marketingových práv, ktoré nie sú definované týmito pokynmi, môžu byť
▪
▪
▪
▪
▪
▪

špecifikované aj samostatným dodatkom v záujme skvalitnenia marketingových možností Extraligy.

2.

PREROZDELENIE MARKETINGOVÝCH PRÁV PRE EXTRALIGU MUŽOV A ŽIEN
Pre extraligu mužov
marketingových práv:

2.1.

a žien

v súťažnom

ročníku

2019/2020

platí

nasledujúce

prerozdelenie

Názov a logo Extraligy vrátane generálneho partnera Extraligy a logo SVF

a) všetci účastníci Extraligy sú povinní uvádzať presný názov súťaže vrátane jej generálneho partnera
b) všetci účastníci Extraligy majú právo využívať logo súťaže pre vlastné účely súvisiace so súťažou
c) všetci účastníci Extraligy majú právo využívať logo SVF a logo súťaže pre vlastné účely súvisiace so
súťažou

2.2.

Televízne, rozhlasové a internetové prenosové práva

Majiteľom televíznych, rozhlasových a iných prenosových práv pre Extraligu je SVF. Právo využívať
a komerčne zhodnocovať televízne, rozhlasové a iné prenosové práva má aj každý extraligový klub, pokiaľ si
prenos zabezpečuje vo vlastnej réžii či už na národnom alebo regionálnom okruhu so súhlasom SVF.
Mediálnymi partnermi súťaže pre zabezpečenie a produkciu televíznych a internetových prenosov sú:
Celoslovenská TV
SVF.TV

2.3.

prenosy/play off
internetové prenosy

mediálny partner
mediálny partner

Produktová exkluzivita

Produktová exkluzivita sa vzťahuje na:
Oblasť

Produkt

Značka

Športový materiál

Lopty

MIKASA

Športový materiál

Volejbalové siete

KV ŘEZÁČ

Športový materiál

Rozhodcovské stoličky

SPORT TRANSFER

Športový materiál

Obaly na volejbalové stĺpy

SPORT TRANSFER

Športový materiál

Tabuľky na striedanie

SPORT TRANSFER

Exkluzivita znamená, že žiadna iná značka rezervovanej kategórie športového materiálu nemôže byť
použitá a ani žiadnou inou formou propagovaná počas volejbalových stretnutí v súťaži.

2.4.

Reklamný layout ihriska

Každý účastník súťaže zabezpečí jednotný reklamný layout zložený z reklamných panelov v
jednotnom rozmere /3,0 x 1,0 m/ podľa obrazovej prílohy č.1. Základné parametre pre rozmiestnenie
reklamných panelov sú nasledovné:
SVF - Vykonávacie pokyny 2019 – 2020
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2.4.1. reklamný layout musí byť situovaný oproti stolíku pre zapisovateľov, tímovým lavičkám a TV
kamerám
2.4.2. titulárny panel s názvom a logom súťaže je výhradne umiestnený na pozícii č. 11
2.4.3. reklamné panely partnerov SVF a volejbalovej extraligy sú umiestnené na pozíciách . . . .(bude
doplnené neskôr)

2.4.4. v prípade nedostatočných priestorových parametrov v schválenej súťažnej hale je účastník súťaže
povinný požiadať SVF o odsúhlasenie úpravy reklamného layoutu najneskôr 14 dní pred začiatkom
súťaže
2.4.5. pokiaľ SVF uzatvorí zmluvu s ďalším reklamným partnerom Extraligy, uvoľní klub ďalšiu pozíciu/e
podľa rozsahu reklamnej spolupráce a podpory klubu

2.5.

Sponzorská stena

Každý účastník súťaže umiestni počas stretnutí Extraligy v blízkosti hracej plochy sponzorskú stenu
podľa dizajn manuálu súťaže.

2.6.

Reklama na volejbalovej sieti

Každý účastník súťaže má na oficiálnej súťažnej sieti (horná aj dolná páska) k dispozícii 50%
reklamného priestoru a 50% má k dispozícii SVF. Reklamná potlač siete je realizovaná podľa dizajn
manuálu súťaže.

2.7.

Grafické podklady

2.7.1. Logo Slovenskej volejbalovej federácia

2.7.2. Súťažné loga extraliga muži/ženy, Slovenský pohár
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2.7.3. Titulárny banner extraliga muži/ženy

2.7.4. Sponzorská stena 220x300
2.7.5.

240x240 cm

2.7.6. Volejbalová sieť

Všetky grafické podklady SVF sú voľne dostupné na stiahnutie cez Dropbox SVF.
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3. MEDIÁLNE POŽIADAVKY
3.1.

Printové materiály

Účastníci Extraligy zabezpečia uvedenie presného názvu súťaže, loga súťaže a loga SVF na
všetkých printových materiáloch, týkajúcich sa extraligy (plagáty, bulletiny k stretnutiam, brožúry
k extralige atď.).

3.2.

Informácie o tíme

Účastníci Extraligy sú povinní aktualizovať vlastné informácie o klube a svojom tíme priamo na
súťažnom serveri Data Project. Prvotná aktualizácia musí byť vykonaná najneskôr 14 dní pred začiatkom
súťaže v nasledujúcom rozsahu (názov družstva, klubu, logo klubu, súpiska hráčov v požadovanom
formáte, zoznam členov realizačného tímu, členovia vedenia klubu, profilové foto trénera a ďalších členov
RT družstva, foto hráčov, fotografia tímu (300 dpi), kontakty na klub a športovú halu, kde tím odohrá
extraligové stretnutia.

3.3.

Spravodajské články zo stretnutí

Účastníci Extraligy povinne zašlú po každom domácom stretnutí stručný spravodajský článok a
vyjadrenia trénerov, prípadne kapitánov na adresu press@svf.sk (najneskôr do 120 min. po stretnutí),
prípadne ich môžu vydať priamo na oficiálnej webovej stránke klubu so zaslaním linky na press@svf.sk Za
odoslanie vyjadrenia trénera a kapitána družstva je zodpovedný usporiadateľ zápasu. V prípade, že tréner
hosťujúceho tímu odošle svoje vyjadrenie sám, musí domáci klub o tom SVF informovať.

3.4.

Rozhovory pre TV

Oficiálne pozápasové rozhovory s trénermi a hráčmi, ktoré budú zaznamenávané pre kamerou (TV,
video atď.) musia byť realizované v Mix zóne pre sponzorskou stenou klubu.

3.5.

Sociálne siete

Účastníkom súťaže odporúčame, aby pri komunikácii na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter a
Instagram) používali pri vydávaní článkov hashtagy #Extraliga alebo #FandimeVolejbalu.
Hashtag (#) je kľúčové slovo so znakom, na ktoré keď sa klikne, tak sa zobrazia všetky príspevky s týmto
označením, čo zvyšuje sledovanosť na sociálnych sieťach.

3.6.

Internetová stránka

Účastníci extraligy zabezpečia prevádzku vlastnej oficiálnej internetovej stránky klubu s uvedením
nasledujúcich log:
▪
▪
▪

4.

logo Extraligy s linkou na súťažný modul Data Volley
loga SVF s linkou na oficiálnu webovú stránku SVF (www.svf.sk)
loga partnerov súťaže (MIKASA, hlavný partner extraligy, hlavný partner SVF, SVF.TV, KV.ŘEZÁČ,
v prípade dohody aj ďalšie), . . upresnenie neskôr

FINANČNÉ ODMENY PRE ÚČASTNÍKOV EXTRALIGY

V rámci marketingovej podpory dá SVF pre kluby finančnú podporu v súťažnom ročníku 2019/20 nasledovne:
- 2.000€ / každý účastník EM, EZ
(spolu: 40.000,- €)
- odmeny za umiestnenie v EM, EZ
(spolu: 36.000,- €)
o 1.m. 6.000,- €
o 2.m. 4.500,- €
o 3.m. 3.000,- €
o 4.m. 2.000,- €
o 5.m. 1.500,- €
o 6.m. 1.000,- €
- odmeny
o 1.m.
o 2.m.
o 3.m.

za umiestnenie v Slovenskom pohári M / Ž (spolu: 10.000€)
2.500,- €
1.500,- €
2 x 500,- €

Celková suma finančnej podpory pre extraligu a Slovenský pohár mužov a žien dosiahne v súťažnom ročníku
100.000 €.
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5. MATERIÁLOVÉ A INÉ NEFINANČNÉ PLNENIA
5.1.Každý extraligový tím získa nasledujúcu materiálovú podporu:
▪
▪
▪
▪
▪

volejbalové lopty MIKASA V200W (12 ks)
volejbalová sieť (1 ks) s príslušenstvom (anténky, pásky) s reklamnou potlačou podľa dizajn manuálu
a pokynov SVF
poskytne rozhodcovskú stoličku s ochranným obalom (1 ks) a reklamnou potlačou podľa dizajn
manuálu a pokynov SVF
poskytne ochranné obaly na volejbalové stĺpy (1 pár) pre každé extraligové družstvo podľa dizajn
manuálu a pokynov SVF
tabuľky na striedanie

5.2.Na základe zmluvy s dodávateľom lôpt MIKASA dodá SVF volejbalovým klubom v súťažiach SVF lopty
MIKASA MVA300 a MVA310 podľa rozdeľovníka stanoveného vo VP pre príslušnú kategóriu a súťaž
5.3.Každý extraligový tím dostane bezplatnú ročnú licenciu na streaming internetových prenosov cez portál
SVF.TV/TVCOM.cz pre extraligové stretnutia v hodnote 11.800.-€
5.4.Na základe zmluvy s TVCOM získa každý volejbalový klub v súťažiach SVF možnosť bezplatného
streamovania stretnutí v ktorejkoľvek súťaži a kategórii
5.5.Každý extraligový tím dostane bezplatne ročnú licenciu na štatistický program DATA VOLLEY Professional v
celkovej hodnote 22.800.-€. V prípade záujmu môže dostať každý tím aj ročnú licenciu Data Volley 4
(ktorého súčasťou je aj softvér pre video analýzu) v zľave.

IV.: ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
–

–
–
–

–
–
–

Pri písomnou styku s riadiacou zložkou súťaží budú akceptované doklady ako súpisky, doplnenia do
súpisky doručené o.i. aj elektronicky, avšak musia obsahovať oskenovaný doklad s podpisom a pečiatkou.
Odoslané musia byť z adresy uvedenej v adresári družstiev.
Akceptované budú iba doklady, podania a písomnosti, ktoré budú potvrdené osobou, ktorú klub uvedie na
prihláške do súťaže ako osobu oprávnenú konať v mene klubu.
Materiály možno doručiť poštou, mailom i osobne.
Platby možno vykonať prevodom, vkladom na účet /vždy s uvedením VS/ a tiež priamou platbou do
pokladne SVF. Pri vklade na účet musí vkladateľ platbu navŕšiť o výšku poplatku za vklad, ktorý si banka
strhne.
Pri zmene počtu účastníkov v súťaži má SK SVF právo zmeniť systém súťaže a termíny.
Akékoľvek vysvetlenie a výklad k jednotlivým článkom podáva Súťažná komisia SVF prostredníctvom
súťažného riaditeľa SVF.
Ustanovenia Vykonávacích pokynov a ostatných Športovo–technických dokumentov sú záväzné pre
všetkých účastníkov súťaží.

● Platí zákaz pre účastníkov stretnutia akokoľvek sa vyjadrovať k výkonom rozhodcov pre médiá, či už pozitívne,
alebo negatívne.
● Porušenie tohto zákazu sa bude postihovať pokutou vo výške 100 €, v prípade opakovaného porušenia sa čiastka
zvyšuje o 50 %.
- Vykonávacie pokyny boli schválené Správnou radou SVF dňa 11. júna 2019. Úprava podľa počtu do súťaže
zaradených družstiev vykonaná k žrebu 10. júla 2019
Súčasťou Vykonávacích pokynov sú prílohy :
č.1.
č.2.
č.3.
č.4.
č.5.

Prihláška do Extraligy SVF pre ročník 2019/20.
Sadzobník poriadkových pokút.
Adresár družstiev a hracích hál – bude vydaný po uzávierke prihlášok.
Identifikačné čísla klubov – sú zverejnené na webe.
Nákres ihriska pre extraligu a slovenský pohár.

V Bratislave, dňa 11. júna 2019
Bc. Martin Kraščenič, MBA
Prezident SVF
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SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ
FEDERÁCIA
PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽNÉHO
ROČNÍKA 2019/2020

TLAČIVO SFV

MS-1

Príloha č.1 k Vyk. pokynom 2019/20
Obchodný
názov
klubu / ako je
registrovaný
SÚŤAŽ:

Označ X
Extraliga muži
1.liga muži
1. liga juniori

Označ X
Extraliga ženy
1. liga ženy
1. liga juniorky

Za každé družstvo treba vyplniť prihlášku zvlášť !
Štatutárny zástupca klubu :
Meno:
Adresa:
E-:
Právna forma klubu /OZ, s.r.o/
Klub registrovaný kde
Ministerstvo vnútra SR pod č.
Obchodný register SR pod č.
IČO :
DIČ :
Požiadavky na vyžrebovanie




(uveďte požiadavky pre svoje družstvo, pokiaľ ich máte):

VYHLÁSENIE KLUBU :
Touto cestou sa zaväzujeme, že klub bude dodržiavať všetky Športovo technické predpisy SVF
a všeobecné záväzné normy SR. Zároveň potvrdzujeme, že pre odohranie súťažných stretnutí máme k
dispozícii halu, ktorá spĺňa stanovené predpisy. Vyhlasujeme, že osoby, tu uvedené s podpisovými
vzormi, sú ako jediné oprávnené konať v mene klubu podpisom /pečiatkou/.
Klub týmto čestne vyhlasuje, že nemá z uplynulého obdobia žiadne nevysporiadané záväzky
voči hráčom, trénerom, iným klubom a tretím subjektom, ktoré sú organizované v SVF.
Podpis štatutárneho zástupcu klubu TU : . . . . . . . . . . . . . . . .
Riadiaca zložka má právo vyžiadať si k nahliadnutiu kópiu dokladu klubu o registrácií (Stanovy, resp.
Výpis z Obchodného registra), tiež listinný doklad, na podklade ktorého sú tu uvedené osoby
oprávnené konať v mene klubu.
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Organizačný pracovník družstva / športová hala (do adresára klubov) :

KLUB /družstvo :

(Tu sa uvedie komerčný názov, pod ktorým bude vystupovať v súťaži a navonok k 3. osobám)

1.
 (d)


 (z)

E-






www

2.
ŠH 1

ÚHČ
EM/EZ Sobota:
h
Nedeľa :
h
Iné dni:
h
Rozmery ŠH – Hracia plocha podľa Vykonávacích pokynov (ihrisko + voľná zóna)
Dĺžka :
m Šírka:
m Výška :
m Diváci(počet):
Farba dresov doma Sobota :
Nedeľa :
EM / EŽ
Ostatné dni :
Farba dresov doma 1. zápas :
Hrací čas/ÚHČ
h
1. ligové družstvá 2. zápas :
Hrací čas/ÚHČ
h


3.
ŠH 2

ÚHČ
EM/EZ Sobota:
h
Nedeľa :
h
Ostatné dni:
h
Rozmery ŠH – Hracia plocha podľa Vykonávacích pokynov (ihrisko + voľná zóna)
Dĺžka :
m Šírka:
m Výška :
m Diváci(počet):
Do 1. uveď meno a adresu org. pracovníka družstva, telefón, mailovú adresu.
Do 2. a 3. uveď adresu hracej haly. // E- = email //  = telefón mobil //  = telefón pevná linka //
Organizačný pracovník družstva súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov, uvedených v tejto
prihláške v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením EP a
Rady /EÚ/ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o
voľnom pohybe týchto údajov, a to na účely vydania adresára družstiev, pre poštovú korešpodenciu a
komunikáciu v rámci SVF, evidenciu a predloženie príslušným orgánom a organizáciám v rozsahu
uvedenom v tejto prihláške : meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo telefónu a mailová
adresa. Súhlas je vyjadrený podpisom
Organizačného pracovníka na tejto prihláške TU :
- - - - - - - - - - - - - Fakturačné údaje (pre rozhodcov, ktorí vystavia faktúru) do adresára družstiev
Tu sa uvedú dáta, na ktoré požaduje družstvo vystaviť fakturáciu rozhodcov
Názov klubu :
Presná adresa :
IČO :
DIČ :
Podpisové vzory zástupcov klubu
SFV, jej orgány a zložky po dobu súťažného ročníka 2019/20 budú brať do úvahy iba korešpondenciu,
ktorá bude podpísaná zástupcom klubu s podpisovým vzorom uvedeným na tejto prihláške do súťaže
(žiadne iné) !!!

MENO A PRIEZVISKO

FUNKCIA a číslo reg. preukazu
v SVF
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Výhradne strojom /počítačom/ vyplnený formulár MS-1 doručí klub doporučenou poštou, alebo
osobne na adresu riadiacej zložky príslušnej súťaže do termínu stanovenom vo VP. Možno aj
mailom na adresu SK SVF : strazay@svf.sk
Prihláška bude akceptovaná iba s doložením dokladu o úhrade vkladu do súťaže a členského
poplatku klubu do SVF pre súťažný ročník 2019/20.
Dátum
. . . 6.2019

Meno a
priezvisko
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SADZOBNÍK PORIADKOVÝCH POKÚT
SÚŤAŽE SVF 2019/20

Druh priestupku
Preloženie termínu, času, miesta stretnutia bez súhlasu SK
Nedodržanie povinností usporiadateľa :
- omeškanie v zaslaní zápisu /každý deň meškania/
- nedostatočná výbava ihriska /čiary, sieť, umpair……./
- iné
Nedodržanie povinností družstva
Nenahlásenie výsledku podľa VP
Kontumačná prehra, alebo nenastúpenie na stretnutie :
- extraliga, prelínacia súťaž
- ostatné súťaže
Vylúčenie družstva zo súťaže - extraliga, prelínacia súťaž
- ostatné súťaže dospelých
- súťaže mládeže
Nastúpenie družstva bez súpisky alebo licencií
Nastúpenie hráča v stretnutí s iným číslom ako má v zápise
Odhlásenie družstva zo súťaže po termíne doručenia
prihlášky :
- extraliga
- 1. liga dospelých
- súťaže mládeže
Uvedenie nepravdivých informácii do oficiálnych materiálov
Za udelenú červenú kartu v súťažiach SVF
/mimo prípady, ktoré budú postúpené na DK SVF/
Za diskvalifikáciu v súťažiach SVF
/mimo prípady, ktoré budú postúpené na DK SVF/
Doručenie prihlášky do súťaže po termíne danom vo VP
Doručenie súpisky družstva po termíne danom vo VP
Iné porušenia VP a SPV /mimo tie, ktoré rieši DP SVF/
Nezabezpečenie marketingových povinností
Sponzorská stena čl. 2.5
Menovky na dresoch čl. 3.4
Nezabezpečenie banerovej reklamy podľa čl 2.4
Nezabezpečenie spravodajského výstupu a hlasov trénerov po stretnutí, čl. 3.3
Nezabezpečenie štatistiky Data Volley
Nedodanie štatistiky zo zápasu do systému Data Volley
Nezabezpečenie "live scoringu" zo zápasu
Neoznámenie zmeny v súpiske družstva
Nezabezpečenie internetového prenosu cez TV-com
Za neodvysielanie zápasu cez TV-com
Za dodatočné nenahratie zápasu do archívu TV-com (najneskôr do 24 hod.) v prípade
neodvysielania zápasu
Zákaz pre účastníkov stretnutia akokoľvek sa vyjadrovať k výkonom rozhodcov pre
médiá, či už pozitívne, alebo negatívne.
Pri každom opakovanom priestupku
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Výška v €
80.5.8.do 50.50.5.160.80.500.333.160.100.50.1.000.666.320.500.8.16.50.80.do 100.30.50.50.10.50.30.30.50.50.100.+ 50 %
predošlého
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Sadzobník pokút pre rozhodcov
Priestupok
1.
2.
3.
4.

Nedostavenie sa na stretnutie
Porušenie medzinárodných
pravidiel volejbalu alebo
športovo-technických
dokumentov
Oneskorený príchod z vlastnej
viny
Nedodržanie pokynov pre
písanie zápisu

extraliga

1. liga sen.

1. liga jun.

Oblasť

Polovica výšky odmeny (brutto) za príslušné stretnutie
do 17,- E

do 10,- E

do 6,- E

Do 4,5,- E

do 17,- E

do 10,- E

do 6,- E

do 3,- E

do 10,- E*

do 10,- E*

do 10,- E*

1,5,- E

Pri opakovaní rovnakého priestupku tým istým rozhodcom (technickým delegátom) v tom istom súťažnom ročníku
sa pokuta zvýši o 100%.
* Poplatky za chyby v zápisoch v zmysle Kritérií hodnotenia rozhodcov:
1,5 E - chýba podpis kapitánov, trénerov, zapisovateľa; nesprávne vyplnená hlavička zápisu; nesprávne
zaznamenané striedanie, nesprávne alebo chýbajúce označenie kapitánov a pod.
3,0 E - chybné súčty v tabuľke na zápise; nevyplnené čísla hráčov
4,5 E - chýba podpis rozhodcu
6,0 E - neúplný zápis o stretnutí bez stanoviska a podpisu rozhodcu; nedodržanie súťažných predpisov
o začiatkoch stretnutí
10 E - nezaznamenaný priebeh setov; nezaznamenanie (alebo chybné zaznamenanie) rozhodujúcich
skutočností o stretnutí.
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