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1. VŠEOBECNÉ

USTANOVENIA:

Na základe delegovaných kompetencii Slovenskou volejbalovou federáciou je riadiacim
orgánom majstrovských súťaží pre Trenčiansky, Nitriansky a Trnavský vyšší územný celok Oblastný
výbor Západ Slovenskej volejbalovej federácie (ďalej len „OV“) a riadiacou zložkou súťaží je
Súťažná komisia OV. Pre súťaže platia všetky ustanovenia ŠTD SVF, pokiaľ v predpisoch OV nie je
ustanovené inak.

1.1 Riadiaci orgán vykonáva svoje kompetencie prostredníctvom Konferencie
OV a prostredníctvom Výkonného výboru OV, ktorý :
- má dohľad nad činnosťou Súťažnej komisie OV
- v yd á v a a d r e s á r e , v yk o n á v a c i e p o k yn y, w e b o v ú s t r á n k u
- spravuje účtovníctvo, evidenciu pohľadávok
kontakt:

Ing. Michal Suchánek, predseda OV
tel.: +421 905 262613
e-mail: ov@svfoz.sk

adresa pre písomný styk:

ObV Západ SVF
Ing. Michal Suchánek
Komenského 1651/88
020 01 PÚCHOV
www.svfoz.sk

webová stránka:

Riadiaca zložka: Súťažná komisia OV
- riadenie súťaží, schvaľovanie výsledkov zápasov, spracovanie do tabuliek
- p o v o ľ u j e p r e d o h r á v k y, d o h r á v k y, z m e n y č a s o v a t e r m í n o v s t r e t n u t í
kontakt:

Augustín Konečný, predseda SK
tel.: +421 911 / 905 254
e-mail: sk@svfoz.sk

adresa pre písomný styk:

výhradne e-mailom na sk@svfoz.sk .

Komunikácia s klubmi
- prebieha elektronickou formou s výnimkou prihlášky za člena OV, ktorú
t r e b a d o r u č i ť v l i s t i n n e j p o d o b e . D o k u m e n t y v e l e k t r o n i c k e j p o d o b e m u s i a b yť
po skenovaní zreteľne čitateľné v plnom rozsahu dokumentu a musia mať
náležitosti písomného dokumentu, vrátane podpisov oprávnených osôb
a p ečiatok, ak sú vyžadované.
- p í s o m n ý s ú h l a s ( p o d p i s a p e č i a t k a ) š t a t u t á r n e h o z á s t u p c u j e v yž a d o v a n ý
na Prihláške družstva do súťaže a na podaní Námietky alebo Odvolania voči
rozhodnutiu orgánov OV alebo orgánov SVF
- organizačný pracovník družstva podáva návrhy a zmenu stretnutí
(dátumu, miesta alebo času) bez podpisu štatutárneho zástupcu, ale len
z emailovej adresy uvedenej v jeho údajoch na prihláške družstva, priamo, bez
potreby skenovania dokumentov s podpismi a pečiatkami
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- štatutárny zástupca alebo organizačný pracovník podáva rovnakým
postupom podnety a návrhy na zmeny všetkých predpisov a dokumentov OV a
SVF
- p r i e l e k t r o n i c k e j k o m u n i k á c i i m u s i a b yť d o d r ž a n é n a s l e d o v n é n á l e ž i t o s t i :
názov klubu predkladateľa, IČ klubu v SVF, predmet návrhu, zaslanie iným
d o t k n u t ý m s t r a n á m , a k s a v yž a d u j e , d á t u m p o d a n i a a m e n o o s o b y, k t o r á p o d á v a
návrh (štatutár alebo organizačný pracovník). Dotknuté strany zasielajú svoje
stanovisko priamo orgánom OV a v kópii na vedomie žiadateľovi.

1.2 Usporiadatelia:
Usporiadateľom stretnutia je vždy družstvo, ktoré je v rozpise súťaže uvedené na prvom mieste,
pokiaľ nie je uvedené inak.

1.3 Súťaže riadené Oblastným výborom Západ SVF :
ObV Západ vypisuje štandardne tieto majstrovské súťaže:
- 2.liga muži

- 2. liga ženy

- 2.liga juniori

- 2.liga juniorky

- Majstrovstvá SR kadeti

- Majstrovstvá SR kadetky

- Majstrovstvá SR starší žiaci

- Majstrovstvá SR staršie žiačky (1.trieda)

- Majstrovstvá SR mladší žiaci (6)

- Majstrovstvá SR mladšie žiačky (6)

- Majstrovstvá SR mladší žiaci (4)

- Majstrovstvá SR mladšie žiačky (4)

v 4-kovom volejbale (MIDI)
- Majstrovstvá SR mladší žiaci

v 4-kovom volejbale (MIDI)
- Majstrovstvá SR-MINI mladšie žiačky

v 3-kovom volejbale (MINI)

v 3-kovom volejbale (MINI)
- Majstrovstvá Oblasti st.žiačky-2.trieda

Na základe záujmu klubov je možné pridať a vypísať aj iné súťaže, napr. pohárového typu apod.

1.4 Štruktúra súťaží a termíny:
Presný systém jednotlivých súťaží schvaľuje Konferencia Oblastného výboru Západ SVF na
základe doručený prihlášok družstiev od členov OV. Základný herný systém súťaže je systém
každého s každým, dvojstretnutia hrané na 3 vyhraté sety. Podľa počtu družstiev môže byť pridaná
nadstavbová časť.
V prípade zmeny počtu družstiev (odstúpenie družstva zo súťaže, oneskorené prihlášky) si OV
vyhradzuje právo na zmenu systému súťaže. Táto zmena podlieha schváleniu Výkonným výborom
OV. Termín doručenia prihlášok a termín konania Konferencie oznamuje klubom Výkonný výbor
OV prostredníctvom úradného oznamu emailovou formou.
Na základe počtu prihlášok môže Konferencia otvoriť samostatnú súťaž, môže spojiť družstvá
rôznych kategórii do spoločnej súťaže alebo nemusí otvoriť daná súťaž. Na základe uznesenia
Konferencie bude vydaný rozpis súťaže, kde bude uvedený herný systém súťaže, hrací deň a čas
stretnutí a presný rozpis zápasov. O počte postupujúcich družstiev na semifinálový, či finálový turnaj
ObV ZÁPAD SVF

Športový poriadok

Strana č. 4

alebo do vyššej súťaže rozhoduje Súťažná komisia SVF, vrátane podmienok týchto súťaží a spôsobu
určenia organizátorov, ktoré sú uvedené vo Vykonávacích pokynoch SVF pre daný ročník súťaže.

1.5 Miesto konania a začiatky stretnutí:
Všetky stretnutia sa hrajú v telocvičniach alebo v halách, ktoré zodpovedajú platným
medzinárodným pravidlám volejbalu. Pre súťaže oblasti Západ platí: pokiaľ sa stretnutia hrajú v
halách a telocvičniach, ktoré nezodpovedajú medzinárodným predpisom, musí byť dodržaná zásada,
že okolo ihriska (obdĺžnik s rozmermi 18 x 9 m) je voľná zóna najmenej 2 m široká za zadnou čiarou
a najmenej 1,5m za bočnou čiarou, nad ktorou je voľný priestor bez akejkoľvek prekážky, vysoký
najmenej 5,5 m od hracej plochy.
Súťažná komisia si vyhradzuje právo overiť údaje družstvom uvedené na prihláške do súťaže. Za
týmto účelom je družstvo povinné na výzvu Súťažnej komisie sprístupniť halu/telocvičňu. V prípade,
že hala nebude spĺňať požiadavky na súťaž môže Súťažná komisia vyvodiť dôsledky voči družstvu.
Hala uvedená v adresári družstiev je hla schválená Súťažnou komisiou.
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. V telocvičniach alebo športových
halách, kde hrajú súčasne súťaže viaceré družstvá (muži, ženy, volejbal, basketbal, hádzaná a ďalšie),
požiada usporiadateľ o zmenu času začiatku stretnutia.
Vymedzený čas začiatkov stretnutí je medzi 0900 a 1700 hod. Ak družstvo neurčí inak, platí
štandardný čas dvojstretnutia 1000 a 1200.
V prípade dvojstretnutí hraných na 3 vyhraté sety môže 2.stretnutie začať po dohode kapitánov
oboch družstiev najskôr 40 minút po 1.stretnutí. Táto dohoda musí byť zaznamenaná na zápise
1.stretnutia a podpísaná kapitánmi oboch družstiev.

1.6 Zmena stretnutia: termínu, času alebo miesta.
Všetky zmeny (termínu, času alebo miesta) stretnutia a dohody k nej musia byť doručené na
Súťažnú komisiu a sú platné až po ich schválení Súťažnou komisiou. Pre schválenie je nutné
zaplatenie poplatku podľa sadzobníka poplatkov a súhlas súpera, ak je vyžadovaný alebo ide
o dohodu družstiev. Súťažná komisia posúdi dôvody zmeny a môže resp. nemusí zmenu schváliť. Pre
zmenu termínu stretnutia musí byť uvedený relevantný závažný dôvod. Súhlas súpera so zmenou je
možné realizovať elektronicky nasledovne: žiadateľ zašle žiadosť o zmenu stretnutia SK a zároveň
súperovi, súper potvrdí súhlas so žiadosťou zaslaním odpovede: „Súhlasíme, a uvedie meno osoby,
oprávnenej konať za klub“ na adresu sk@svfoz.sk . Súhlas súpera musí byť na SK doručený priamo
od súpera, nie prostredníctvom žiadateľa o zmenu.
1. Zmena termínu stretnutia.
Predohrávanie stretnutí je možné:
– len vo výnimočných prípadoch. Vopred musí byť dohodnuté oboma stranami.
– iba po súhlase riadiacej zložky súťaže. Súťažná komisia dá súhlas k predohraniu stretnutia iba vo
výnimočných prípadoch. Dohoda o predohraní, doložená všetkými náležitosťami musí byť doručená na
SK minimálne 14 dní pred termínom predohrania stretnutia. V opačnom prípade nebude akceptovaná.
- z dôvodu účasti členov družstva na reprezentačných akciách. Súhlas musí udeliť SK. Dohrávanie z
tohto dôvodu je bez poplatku.
Ak družstvo žiada o zmenu plánovaného termínu stretnutia na skorší termín (tzv. predohratie),
žiadosť sa posudzuje vzhľadom na „nový“ požadovaný termín. Príklad: pôvodný termín stretnutia bol
30.10., družstvo žiada zmenu na 23.10., termín žiadosti bol 10.10., čo je 13 dní pred novým termínom,
družstvo zaplatí poplatok ako za zmenu v lehote 14-5 dní, hoci pôvodný termín bol až 30.10. Ak
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družstvo žiada o zmenu na neskorší termín, žiadosť sa posudzuje vzhľadom na pôvodný termín
stretnutia. K zmene začiatku stretnutia môže prísť najneskôr 5 dní pred stanoveným termínom. Ak
dôjde k potrebe zmeny stretnutia v čase do 5 dní pre termínom stretnutia, rieši sa daná situácia ako
dohrávanie stretnutia.
Dohrávanie stretnutí je možné:
a) z dôvodu účasti hráčov na reprezentačných akciách. Súhlas musí udeliť SK na základe žiadosti a
potvrdenia o účasti na reprezentačnej akcii.
b) v prípade zákazu športových akcií vyhláseného krajským hygienikom, kedy je potrebné toto
vyhlásenie zaslať spolu so žiadosťou. Dohrávanie z týchto dôvodov je bez poplatku.
2. Zmena času stretnutia. V prípade, že sa v hale hrá v jeden deň viacero stretnutí platí
ustanovenie SPV :
„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.“
Usporiadateľ má povinnosť po dohode so súpermi požiadať SK o zmenu telocvične
alebo času začiatku stretnutia. Poplatok za zmenu je stanovený podľa sadzobníka poplatkov.
Pri viacerých stretnutiach v jednej telocviční majú prednosť družstvá mladších kategórií
alebo družstvá z bližšej vzdialenosti. Ak nedôjde k dohode medzi družstvami, určí poradie
stretnutí SK.
V prípade zmeny času stretnutia z iných dôvodov postupuje žiadateľ o zmenu rovnako
ako pri zmene termínu stretnutia.
3. Zmena miesta stretnutia. Pri potrebe zmene miesta – haly, telocvične je potrebné, aby
žiadateľ o zmenu uviedol rozmery novej haly (nemusí, ak ide o halu, kde hráva iné jeho
družstvo majstrovské stretnutia SVF.) Hala musí spĺňať parametre pre danú súťažnú
kategóriu. Postup je rovnaký ako pri zmene termínu stretnutia.
Žiadosť o zmenu miesta z haly A do haly B doručí usporiadateľ stretnutia (žiadateľ) viac ako
7 dní pred termínom stretnutia. Vtedy sa zmena realizuje bez poplatku a nie je potrebný
súhlas súpera.
Zmenu domácej haly 1 a 2 uvedené v adresári vykoná usporiadateľ oznámením nasledovne:
zmena viac ako 14 dní pred termínom stretnutia bez poplatku, 14 a menej dní s poplatkom, pri
zmene haly viac ako 30 km so súhlasom súpera.
Pre všetky žiadosti pri predohrávaní a dohrávaní rozhoduje dátum doručenia e-mailu. Žiadosti je
možné zasielať výlučne mailom na sk@svfoz.sk .

1.7 Úhrada nákladov:

Všetky družstvá štartujú na vlastné náklady. Technického delegáta môže v prípade záujmu
delegovať SK na náklady žiadateľa.

2. TECHNICKÉ

USTANOVENIA:

2.1 Predpis, hodnotenie výsledkov:
Hrá sa podľa platných Oficiálnych medzinárodných pravidiel volejbalu a Športovo-technických
dokumentov. V oblastných súťažiach sa technické oddychové časy sa nepoužívajú. Vo finálových
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turnajoch mládeže, riadených SK SVF, sa technické oddychové časy podľa nariadenia SK SVF. Všetky
stretnutia sa hrajú na tri víťazné sety (pokiaľ nie je uvedené inak).
Víťazom v súťaži sa stáva družstvo, ktoré v stretnutiach schválených riadiacim orgánom získalo
najväčší počet víťazstiev. Pri rovnosti víťazstiev rozhoduje o umiestnení na ktoromkoľvek mieste vyšší
počet získaných bodov, následne lepší pomer setov a potom lepší pomer lôpt. Keď sa ani potom nedá
určiť poradie, o umiestnení rozhoduje výsledok vzájomných stretnutí a keď ani potom nie je rozhodnuté,
určí sa poradie žrebom. Bodovanie 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. Konferencia OV môže schváliť aj
iný hrací systém a upraviť kritéria pre určenie poradia družstiev v tabuľke.

2.2 Vekové kategórie:
Sú dané vykonávacími predpismi SK SVF.

2.3 Podmienky účasti:
2.3.1 Riadne vyplnená prihláška klubovým manažérom priamo v informačnom systéme
v termíne stanovenom riadiacim orgánom súťaže. Pri oneskorene podaných prihláškach je na
posúdení riadiaceho orgánu, či je možné danú prihlášku akceptovať bez zásadnej zmeny už
schváleného herného systému danej súťaže.
2.3.2 Zaplatenie vkladu do súťaže : (v termíne stanovenom riadiacim orgánom súťaže)
na účet ObV Západ SVF : SK69 5600 0000 0072 4203 0001, DEXIA a.s.
BIC kód banky KOMAS K2X
2.3.3 Zaplatenie členského poplatku v ObV Západ SVF za klub 3,-€ za klub na účet ObV:
na účet ObV Západ SVF : SK69 5600 0000 0072 4203 0001, DEXIA a.s
do termínu doručenia prihlášky družstva v oblasti.

2.4 Vklady do súťaže :

Pre súťaže platia v Oblasti ZÁPAD nasledovné vklady do súťaže:
(od sezóny 2022/23 – schválené Konferenciou Západ 2022)
Súťaž
vklad – A družstvo
vklad – B,C,... družstvo
20,-€
2.liga muži, ženy
40,- €
20,-€
2.liga juniori, juniorky
40,- €
20,-€
M-SR kadeti, kadetky
40,- €
20,-€
M-SR žiaci, žiačky, MO žiačky
40,- €
20,-€
MIDI 4-kový volejbal
40,- €
20,-€
40,- €
MINI 3-kový volejbal

Klub môže zaplatiť vklady a poplatky za všetky svoje družstvá v Oblasti Západ hromadnou
jednorazovou platbou. Zároveň upozorňujeme, že všetky platby, ktoré budete realizovať na účet SVF
alebo na účet ObV 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. Výška vkladov do súťaží platí aj pre ostatné vypísané súťaže tu neuvedené. Vklady do súťaže,
členské klubu a všetky poplatky či pokuty je možné realizovať iba prostredníctvom prevodu alebo
vkladu na bankový účet ObV Západ SVF.
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VS xxxx01 – vklad do súťaže
VS xxxx02 – členský poplatok klubu do SVF, do ObV Západ
VS xxxx03 – pokuty udelené v súťažiach
VS xxxx04 – poplatky za zmenu termínov
VS xxxx05 – platby matriky (členské SVF, vydanie licencií,
prestupy, hosťovania a pod.)
VS xxxx06 – platby za vetovanie rozhodcov
VS xxxx07 – ostatné platby
Z dôvodu jednoznačnej identifikácie platiteľa odporúčame uvádzať na šekoch a prevodných
príkazoch do „Správa pre prijímateľa“ v skratke názov družstva a účel platby. Zoznam identifikačný
čísiel klubov je v prílohe 2.

2.5 Náležitosti:
2.5.1 V súťažiach SVF:
a) :

Náležitosti jednotlivca a družstva.
Sú dané VP SVF a SPV SVF.

Klubový manažér zadá súpisku družstva do ISV najneskôr 7 dní pred 1.kolom súťaže daného
družstva. V prípade, že družstvo nedoručí svoju súpisku na RK SVF do stanoveného termínu, bude
družstvu udelená poriadková pokuta vo výške 80,- €.
c): Doplňovanie súpisky a podrobnosti uvedenia hráčov a športových odborníkov sú uvedené
vo Vykonávacích pokynoch SVF, takisto preraďovanie hráčov a štart zahraničných hráčov.
d) : Kritéria pre získanie potrebných trénerských licencii a zaradenie športových odborníkov
na súpisku a do zápisu o stretnutí upravujú Vykonávacie pokyny SVF

Registračné preukazy účastníka súťaží SVF:
Registračný preukaz účastníka súťaží
Registračného poriadku volejbalu :
 Meno a priezvisko
 Registračné číslo
 Podpis zástupcu SVF
 Dátum narodenia člena
 Dobu platnosti
 Fotografiu člena

SVF je platný, ak obsahuje náležitosti

v zmysle

Dopingová kontrola:
Každý hráč je povinný podrobiť sa dopingovej kontrole vykonávanej podľa rozhodnutia
Antidopingovej agentúry SR. Odmietnutie alebo marenie výkonu dopingovej kontroly sa
klasifikuje ako doping. Zoznam zakázaných látok a liekov je úradne zverejnený na stránke
Antidopingovej agentúry SR.

Povolená výstroj:
V oblastných súťažiach Západ je povolená nejednotnosť výstroje v rozsahu ponožky, tenisky,
chrániče kolena. Je predpísaná jednotnosť dresov a trenírok. Ak hráč nemá jednotné trenírky ako
ostatní členovia družstva, rozhodca uvedie danú skutočnosť do zápisu o stretnutí, hráč môže nastúpiť
a SK udelí hráčovi pokutu podľa sadzobníka. Ak hráč nemá dres, nemôže nastúpiť. Libero má
odlišný dres a môže mať odlišné trenírky ako družstvo. Povolené je používanie zdravotníckych
pomôcok (ortézy, obväzy apod.)

2.6 Povinnosti usporiadateľa:

Všetky povinnosti usporiadateľa súťažného stretnutia a dôsledky ich neplnenia sú uvedené v SPV.
ObV ZÁPAD SVF
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Lopty:
Typ a značka lopty je daná Vykonávacími pokynmi SVF. Usporiadateľ pre súpera zabezpečí
minimálne 6 ks z oficiálnej značky a dá ich k dispozícii minimálne 40 minút pred stretnutím. Každý
účastník (družstvo) súťaží SVF dostane pred súťažou bezodplatne prostredníctvom SVF lopty zn.
MIKASA. Počty lôpt budú vydané na základe reálne zaradených družstiev do súťaží, rozhoduje SK
SVF.
Organizácia stretnutia:
Riadi sa ustanoveniami SPV. Usporiadateľ je povinný vyhotoviť 1 kópiu zápisu o stretnutí pre
hosťujúce družstvo. Pre oblastné súťaže sa používa „malý“ zápis o stretnutí – formát A4.
Usporiadateľ preberá plnú zodpovednosť za správnosť zápisu.
Výška siete:
muži, juniori, kadeti:
st.žiaci:
ženy, juniorky, kadetky:
st.žiačky:
ml.žiačky:
4kový a 3kový volejbal :

243 cm
235 cm
224 cm
220 cm
215 cm
podľa príslušných pravidiel

2.7 Pokuty:

Riadiaca zložka súťaží pri porušení športovo-technických dokumentov SVF uloží poriadkovú
pokutu v súlade s platným sadzobníkom pokút (podľa VP SVF). Pokuty sa hradia výhradne na účet
na účet ObV Západ SVF : SK69 5600 0000 0072 4203 0001, DEXIA a.s. Pri platbe je vždy nutné
použiť príslušný VS. Splatnosť pokuty je do 14 dní od vydania úradnej správy. Rozhodca na
požiadanie družstva zapíše do zápisu o stretnutí dátum, variabilný symbol a výšku zaplatenej pokuty.
V prípade, že družstvo nezaplatí pokutu v termíne splatnosti , SK mu zastaví činnosť až do termínu
zaplatenia. V ostatných prípadoch platia ustanovenia SPV SVF.

2.8 Zápis zo stretnuti a a hlásenie výsled kov:

Pre všetky stretnutia riadené SK SVFOZ sa používa výlučne oficiálny zápis formátu A4.
Súťažná komisia vykoná po každom kole vyhodnotenie zápisov o stretnutí. Za nedostatky v zápisoch
vyvodí dôsledky formou poriadkovej pokuty.
Usporiadateľ zašle zápisy zo stretnutí skenované, elektronicky, vo formáte pdf (rozlíšenie
minimálne 150dpi), prípadne vo formáte .jpg minimálne rovnakej kvality ako pdf, emailom na :
sk@svfoz.sk po skončení zápasov alebo najneskôr 1.pracovný deň po stretnutí.
Porušenie bude potrestané poriadkovou pokutou (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke).
Zápisy o stretnutí zasiela usporiadateľ stretnutia.

Ak z neočakávaných dôvodov nemôže usporiadateľ zaslať zápis zo stretnutia
elektronicky, je povinný použiť hlásenie výsledkov a zaslať zápis v čo
najkratšom čase.
Hlásenie výsledkov: (iba pri nezaslaní zápisu!)

Po skončení stretnutia v deň stretnutia do 2200 hod., nahlásia všetky domáce družstvá
(usporiadatelia) výsledky stretnutí formou e-mailu, SMS správou na e-mail: sk@svfoz.sk . Správa
musí obsahovať: názov súťaže, číslo zápasu, domáci-hostia, výsledok
Príklad:
Komu: sk@svfoz.sk
Predmet: vysledky
Správa:
st.ziacky I.trieda
8103 VK NMnV A - 1.VK Puchov 3:1 (18,-18,22,19)
8104 VK NMnV A - 1.VK Puchov 2:3 (14,-17,20,-24,-13)
skrátená forma výsledkov namiesto (25:14, 17:25, 25:20, 24:26, 13:15)
znamienko – (mínus) znamená víťazstvo hosťujúceho družstva v danom sete
ObV ZÁPAD SVF
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2.9 Rozhodcovia a ich súčinnosť s klubmi:
Rozhodcov na stretnutia deleguje Komisia rozhodcov SVF, resp. poverená osoba v oblasti.
Stretnutia oblastných súťaží rozhoduje len jeden rozhodca. Družstvá všetkých súťaží majú právo
navyše požiadať o delegovanie druhých, resp. čiarových rozhodcov pre svoje stretnutia na vlastné
náklady. O takúto delegáciu musia požiadať minimálne 7 dní vopred (mimo play-off).
Na požiadanie člena SK SVF je rozhodca (technický delegát) povinný podrobiť sa dychovej
skúške na alkohol. Odmietnutie skúšky má rovnaké účinky ako pozitívny výsledok dychovej skúšky
– rozhodca (technický delegát) nemôže v príslušnom stretnutí vykonávať svoju funkciu a SK SVF
predloží podnet na DK SVF. Dychovú skúšku možno vykonať iba za účasti usporiadateľa stretnutia v
šatni rozhodcov (alebo v miestnosti na tento účel vyčlenenej) a to 45 min pred začiatkom
stretnutia. Dychovú skúšku je oprávnený vykonať poverený 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 usporiadateľ.
Technický delegát alebo prvý rozhodca stretnutia je povinný pred stretnutím vyplniť tlačivo
hodnotenia prípravy podujatia (tlačivo SVF), ktoré podpíše on a hlavný usporiadateľ stretnutia. Do
zápisu stretnutia už tu uvedené skutočnosti neuvádza. Toto tlačivo je klub povinný odoslať spolu so
zápisom stretnutia.
Pri stretnutiach môže byť prítomný člen KR SVF, ktorý bude hodnotiť rozhodcov. KR SVF
vydá pred sezónou oficiálny zoznam hodnotiteľov, ktorí budú oprávnení hodnotiť rozhodcov aj bez
oficiálnej delegácie. Náklady na jeho činnosť znáša SVF.

Vyplácanie odmien a cestovných náhrad upravujú Vykonávacie pokyny SVF.
Delegácie rozhodcov vykonáva zástupca rozhodcov Oblasti Západ na najbližší kalendárny
mesiac a budú zasielané klubom mailom na adresy uvedené v prihláške do súťaže družstva. Pri
stretnutiach, hraných na 2 víťazné sety, je odmena 70% zo základných sadzieb. Pri stretnutí hranom
na 3 hrané sety je odmena 80% zo základných sadzieb. V spoločných oblastných súťažiach juniorov
a dospelých, resp. junioriek a kadetiek odmenu vypláca družstvo podľa kategórie, v ktorej má
zaradené svoje družstvo. Pri súťažiach 2.triedy žiačok a mladšieho žiactva (MIDI a MINI súťaží)
zabezpečuje pre výkon rozhodovania osobu znalú pravidiel usporiadateľ stretnutia/turnaja a jej
odmeňovanie je individuálne podľa dohody medzi nimi.

2.1 0 Úradné správy, úradné oznamy:

Cieľom ÚS a ÚO je informovať o priebehu súťaží riadených ObV Západ SVF. Ďalej sa v nich
budú zverejňovať závažné rozhodnutia, tresty, pokuty a pod. . Budú vychádzať raz za 4-10 týždňov,
podľa potreby. Riadiaca zložka súťaží je povinná formou úradných oznamov písomne informovať
o zmene termínu, miesta a času stretnutia (mimo termínu ÚS) zainteresované kluby a rozhodcov
zdokladovateľným spôsobom. ÚS a úradné oznamy budú zasielané všetkým účastníkom výhradne
elektronickou poštou a budú zverejnené na internetovej stránke SVFOZ (http://www.svfoz.sk).
Výsledky jednotlivých stretnutí a tabuľky súťaží sa zverejňujú na internetovej stránke SVF :
www.svf.sk (resp. www.volleynet.sk )a na stránke Oblasti ZÁPAD: www.svfoz.sk .

2.11 Ceny:

Všetky umiestnené družstvá dostanú diplomy. Mládežnícke družstvá najvyššej kategórie (okrem
2.ligy juniorov a junioriek), umiestnené na 1.-3., mieste získavajú medaile. Víťazi súťaží sú ocenení
pohárom víťaza.

2.12 OSTATNÉ USTANOVENIA:
-

Finálové turnaje mládeže. Pre finálové turnaje mládeže: M-SR kadeti, kadetky, žiaci, žiačky
vydá SVF prostredníctvo riadiacej zložky Rozpis turnaja, ktorý bude súčasťou vykonávacích
pokynov. Rozpis upravuje podmienky podujatia a jeho ustanovenia sú záväzné pre všetkých
účastníkov.
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-

-

Pri písomnom styku s riadiacou zložkou súťaží budú akceptované doklady (žiadosti,
námietky, sťažnosti, a iné dokumenty, okrem dokumentov zadávaných výlučne elektronicky
do ISSV) doručené aj elektronicky, avšak musia mať oskenovaný doklad s pečiatkou
a podpisom
Zvažované budú iba doklady, ktoré budú potvrdené osobou, ktorú klub uvedie na prihláške do
súťaže ako oprávnenú konať v mene klubu.
Materiály možno doručiť na ObV Západ SVF poštou, elektronicky, osobne, materiály
adresované Súťažnej komisii ObV Západ výlučne elektronicky na sk@svfoz.sk .
Ustanovenia VP SVF a ostatných športovo-technických dokumentov SVF sú záväzné pre
všetkých účastníkov súťaží.

Výkonný výbor ObV Západ SVF má právo v prípade nepredvídaných okolností, ktoré nie sú
zahrnuté v tomto Športovom poriadku, riešiť ich samostatnou úpravou. Akékoľvek vysvetlenie a
výklad k jednotlivým článkom podáva Výkonný výbor a bude zverejnené v ÚS.

Športový poriadok bol schválený prípravným výborom 06.07.2017, najnovšie upravený Konferenciou
Západ 2022.
V Púchove 24.07.2022.
Ing. Michal Suchánek
predseda ObV Západ SVF
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