Oblastný výbor Východ Slovenskej volejbalovej federácie
Súťažná komisia oblasti Východ
Mgr. Eduard Petruf , Oravská 1, 080 01 Prešov , +421 911 178 341 , petruf@svfov.sk

V1.0

OBSAH
1.

Všeobecné ustanovenia ...........................................................................................................................1
Riadiaci orgán ...............................................................................................................................................1
Usporiadatelia ..............................................................................................................................................1
Vypísané súťaže............................................................................................................................................1
Štruktúra a termíny súťaží ............................................................................................................................2
Súťaže 2. liga mužov, juniorov, žien a junioriek ..................................................................................2
M SR kadetov O-VY ..............................................................................................................................2
M SR kadetky O-VY ..............................................................................................................................2
M SR starší žiaci O-VY ..........................................................................................................................3
M SR staršie žiačky O-VY......................................................................................................................4
M SR mladší žiaci a žiačky 6-kový volejbal O-VY .................................................................................5
M SR mladší žiaci a žiačky 4-kový volejbal O-VY ..................................................................................5
M SR mladší žiaci a žiačky 3-kový volejbal O-VY .................................................................................6
Slovenský pohár starších žiakov a žiačok.............................................................................................7
Pohár mládeže ObV Východ SVF kadetov, kadetiek, žiakov a žiačok ..................................................7
Spoločné ustanovenie pre M SR mládeže ...........................................................................................7
Miesta konania a začiatky stretnutí .............................................................................................................8
Účastníci súťaže............................................................................................................................................8
Predohrávanie a dohrávanie stretnutí (zmena termínu, miesta, času) .......................................................8
Úhrada nákladov ..........................................................................................................................................9

2.

Technické ustanovenia ............................................................................................................................9
Predpis .........................................................................................................................................................9
Vekové kategórie .........................................................................................................................................9
Podmienky účasti .........................................................................................................................................9
Vklady do súťaže ........................................................................................................................................10
Náležitosti ..................................................................................................................................................11
Náležitosti jednotlivca a družstva. .....................................................................................................11
Doplňovanie súpisky ..........................................................................................................................11
Preraďovanie hráčov .........................................................................................................................12
Štart zahraničných hráčov .................................................................................................................12
Registračné preukazy účastníka súťaží SVF .......................................................................................12
Prolongácia členov ............................................................................................................................13
Zaradenie športových odborníkov do zápisu o stretnutí a na súpisku ..............................................13
Kritériá pre získanie licencie trénera na súťažný ročník 2021-2022 ..................................................13

Dopingová kontrola ...........................................................................................................................15
Povinnosti usporiadateľa ...........................................................................................................................15
Lopty ..................................................................................................................................................15
Organizácia stretnutia .......................................................................................................................16
Zapisovateľ ........................................................................................................................................16
Výška siete v žiackych stretnutiach ...................................................................................................16
Dresy a ich vyhotovenie ....................................................................................................................16
Pokuty ........................................................................................................................................................16
Hlásenie výsledkov .....................................................................................................................................16
Forma SMS správy .............................................................................................................................16
Forma e-mailu ...................................................................................................................................17
Zápis o stretnutí .........................................................................................................................................17
Odosielanie zápisu o stretnutí....................................................................................................................17
Rozhodcovia a súčinnosť s klubmi..............................................................................................................17
Vyplácanie odmien a cestovných náhrad ..........................................................................................17
Technickí delegáti.......................................................................................................................................20
Hodnotenie výsledkov v súťaži ...................................................................................................................20
Úradné správy a úradné oznamy ...............................................................................................................20
Záverečné ustanovenia .............................................................................................................................20

1. Všeobecné ustanovenia
Riadiaci orgán
Riadiacim orgánom súťaží je Oblastný výbor Východ SVF (ďalej ObV Východ SVF) a riadiacou zložkou súťaží
je Súťažná komisia ObV Východ SVF (ďalej len SK O-VY SVF).

Predseda ObV Východ SVF
Mgr. Milan KUNDĽA

+421 907 354 049

milan.kundla@gmail.com

+421 911 178 341
+421 905 562 737
+421 918 306 238
+421 918 137 833
+421 908 651 089
+421 904 996 929

petruf@svfov.sk
frantisek.tramita@elbaci.sk
lakatap@gmail.com
snapso1982@gmail.com
cahajla@gmail.,com
andrej.vojcik@hotmail.com

Členovia VV ObV Východ SVF
súťažná komisia
ekonomická komisia
organizačná komisia
organizačná komisia
komisia mládeže
trénerská komisia

Mgr. Eduard PETRUF
František TRAMITA
Ing. Peter LAKATA
Mgr. Martin SOPKO
Mgr. Juraj CAHAJLA
Mgr. Andrej VOJČÍK

Za SK O-VY SVF súťaže riadi: Mgr. Eduard Petruf, tel.: +421 911 178 341, e-mail: petruf@svfov.sk
V komunikácii s riadiacou zložkou bude rešpektovaná iba písomná podoba s podpisom osoby oprávnenej
konať v mene klubu, ktorá má podpisový vzor uvedený na prihláške do súťaže.

Usporiadatelia
Usporiadateľom je družstvo, ktoré je v rozpise uvedené na prvom mieste, pokiaľ to nie je uvedené inak.

Vypísané súťaže
Majstrovské súťaže
2. liga muži O-VY
2. liga juniori O-VY
M SR kadetov O-VY
M SR starší žiaci O-VY
M SR mladší žiaci 6-kový volejbal O-VY
M SR mladší žiaci 4-kový volejbal O-VY
M SR mladší žiaci 3-kový volejbal O-VY

2. liga ženy O-VY
2. liga juniorky O-VY
M SR kadetky O-VY
M SR staršie žiačky O-VY
M SR mladšie žiačky 6-kový volejbal O-VY
M SR mladšie žiačky 4-kový volejbal O-VY
M SR mladšie žiačky 3-kový volejbal O-VY

Pohárové súťaže
Slovenský pohár starších žiakov
Pohár mládeže ObV Východ SVF kadetov
Pohár mládeže ObV Východ SVF žiakov

Slovenský pohár starších žiačok
Pohár mládeže ObV Východ SVF kadetiek
Pohár mládeže ObV Východ SVF žiačok

Súťaže budú vypísané na základe dohody na pracovnej porade zástupcov klubov a oddielov a realizované
pri prihlásení sa viac ako troch družstiev do súťaže. Pre pohárové súťaže budú vydané samostatné
vykonávacie pokyny.
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Štruktúra a termíny súťaží
Štruktúra súťaží v O-VY bude definitívne schválená podľa záväzných prihlášok na pracovnej porade
zástupcov klubov a oddielov v septembri 2021 a zverejnená v ÚS č.1 .

Súťaže 2. liga mužov, juniorov, žien a junioriek
Súťaže budú organizované na základe prihlášok a dohody na pracovnej porade zástupcov klubov a
oddielov a realizované pri prihlásení sa najmenej troch družstiev do súťaže.

M SR kadetov O-VY
Súťaž prebehne v troch častiach.
1. časť – základná:
Hrajú družstvá v štyroch skupinách podľa oblastí. Riadiacu kompetenciu pre prvú časť súťaže
deleguje SK SVF oblastným výborom SVF, ktoré vydajú aj Vykonávacie pokyny pre túto časť súťaže.
Ukončenie 8.5.2022.
Zo základných skupín postupujú prvé družstvá (4) priamo do finálovej časti M SR. Družstvá
umiestnené na 2. a 3. miestach v skupinách, postupujú do 2. časti - semifinále.
2.časť – semifinálová 8 družstiev:
2 turnaje po 4 družstvá, z ktorých prví dvaja postupujú do finálovej časti M SR. Družstvá do skupín
budú dané žrebom tak, aby sa stretli 2 z 2. miest a 2 z 3. miest z 1. časti súťaže tak, aby neboli v
skupine 2 družstvá z jednej oblasti. Usporiadatelia SF turnajov budú daní žrebom.
Termín: 20.-22.5.2022
3.časť – finálová 8 družstiev:
Počet účastníkov – 8 družstiev.
Systém súťaže - družstvá odohrajú 1 finálový turnaj, na ktorom budú rozdelené do dvoch skupín
„A“ a „B“. Do každej skupiny budú nasadení žrebom po 2 víťazi oblastných skupín. K nim budú
žrebom priradené dve družstvá, ktoré sa v 2. časti súťaže umiestnili na ostatných postupových
miestach. Jeden z prvého a jeden z druhého miesta opačného semifinálového turnaja. V skupinách
odohrajú družstvá stretnutia každé s každým.
Družstvá umiestnené na 1.a 2. mieste v základných skupinách postupujú do skupiny o 1.- 4. miesto,
družstvá na 3. a 4. mieste do skupiny o 5. - 8. miesto. Tu zohrajú stretnutia krížnym spôsobom :
I) 1.A – 2.B II.) 2.A – 1.B
III) 3.A – 4.B IV) 4.A – 3.B
Víťazi stretnutí I) a II) zohrajú finále o 1. miesto, porazení v stretnutiach I) a II) o 3. miesto. Víťazi
stretnutí III) a IV) zohrajú stretnutie o 5. miesto, porazení o 7. miesto.
Termín: 27.-29.5.2022

M SR kadetky O-VY
Súťaž prebehne v troch častiach.
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1. časť – základná:
Hrajú družstvá v štyroch skupinách podľa oblastí. Riadiacu kompetenciu pre prvú časť súťaže
deleguje SK SVF oblastným výborom SVF, ktoré vydajú aj Vykonávacie pokyny pre túto časť súťaže.
Ukončenie 8.5.2022.
Zo základných skupín postupujú prvé družstvá (4) priamo do finálovej časti M SR. Družstvá
umiestnené na 2. a 3. miestach v skupinách, postupujú do 2. časti – semifinále.
2.časť – semifinálová 8 družstiev:
2 turnaje po 4 družstvá, z ktorých prví dvaja postupujú do finálovej časti M SR. Družstvá do skupín
budú dané žrebom tak, aby sa stretli 2 z 2. miest a 2 z 3. miest z 1. časti súťaže tak, aby neboli
v skupine 2 družstvá z jednej oblasti. Usporiadatelia SF turnajov budú daní žrebom.
Termín: 20.-22.5.2022
3.časť – finálová 8 družstiev:
Počet účastníkov – 8 družstiev.
Systém súťaže – družstvá odohrajú 1 finálový turnaj, na ktorom budú rozdelené do dvoch skupín
„A“ a „B“. Do každej skupiny budú nasadení žrebom po 2 víťazi oblastných skupín. K nim budú
žrebom priradené dve družstvá, ktoré sa v 2. časti súťaže umiestnili na ostatných postupových
miestach. Jeden z prvého a jeden z druhého miesta opačného semifinálového turnaja. V skupinách
odohrajú družstvá stretnutia každé s každým.
Družstvá umiestnené na 1.a 2. mieste v základných skupinách postupujú do skupiny o 1.- 4. miesto,
družstvá na 3. a 4. mieste do skupiny o 5. – 8. miesto. Tu zohrajú stretnutia krížnym spôsobom :
I) 1.A – 2.B II.) 2.A – 1.B
III) 3.A – 4.B IV) 4.A – 3.B
Víťazi stretnutí I) a II) zohrajú finále o 1. miesto, porazení v stretnutiach I) a II) o 3. miesto. Víťazi
stretnutí III) a IV) zohrajú stretnutie o 5. miesto, porazení o 7. miesto.
Termín: 27.-29.5.2022

M SR starší žiaci O-VY
Súťaž prebehne v troch častiach.
1. časť – základná:
Hrajú družstvá v štyroch skupinách podľa oblastí. Riadiacu kompetenciu pre prvú časť súťaže
deleguje SK SVF oblastným výborom SVF, ktoré vydajú aj Vykonávacie pokyny pre túto časť súťaže.
Ukončenie 22.5.2022.
Zo základných skupín postupujú prvé družstvá (4) priamo do finálovej časti M SR. Družstvá
umiestnené na 2. a 3. miestach v skupinách, postupujú do 2. časti - semifinále.
2.časť – semifinálová 8 družstiev:
2 turnaje po 4 družstvá, z ktorých prví dvaja postupujú do finálovej časti M SR. Družstvá do skupín
budú dané žrebom tak, aby sa stretli 2 z 2. miest a 2 z 3. miest z 1. časti súťaže tak, aby neboli v
skupine 2 družstvá z jednej oblasti. Usporiadatelia SF turnajov budú daní žrebom.
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Termín: 3.-5.6.2022
3.časť – finálová 8 družstiev:
Počet účastníkov – 8 družstiev.
Systém súťaže - družstvá odohrajú 1 finálový turnaj, na ktorom budú rozdelené do dvoch skupín
„A“ a „B“. Do každej skupiny budú nasadení žrebom po 2 víťazi oblastných skupín. K nim budú
žrebom priradené dve družstvá, ktoré sa v 2. časti súťaže umiestnili na ostatných postupových
miestach. Jeden z prvého a jeden z druhého miesta opačného semifinálového turnaja. V skupinách
odohrajú družstvá stretnutia každé s každým.
Družstvá umiestnené na 1.a 2. mieste v základných skupinách postupujú do skupiny o 1.- 4. miesto,
družstvá na 3. a 4. mieste do skupiny o 5. - 8. miesto.
Tu zohrajú stretnutia krížnym spôsobom :
I) 1.A – 2.B II.) 2.A – 1.B
III) 3.A – 4.B IV) 4.A – 3.B
Víťazi stretnutí I) a II) zohrajú finále o 1. miesto, porazení v stretnutiach I) a II) o 3. miesto. Víťazi
stretnutí III) a IV) zohrajú stretnutie o 5. miesto, porazení o 7. miesto.
Termín: 10.-12.6.2022

M SR staršie žiačky O-VY
Súťaž prebehne v troch častiach.
1. časť – základná:
Hrajú družstvá v štyroch skupinách podľa oblastí. Riadiacu kompetenciu pre prvú časť súťaže
deleguje SK SVF oblastným výborom SVF, ktoré vydajú aj Vykonávacie pokyny pre túto časť súťaže.
Ukončenie 22.5.2022.
Zo základných skupín postupujú prvé družstvá (4) priamo do finálovej časti M SR. Družstvá
umiestnené na 2. a 3. miestach v skupinách, postupujú do 2. časti - semifinále.
2.časť – semifinálová 8 družstiev:
2 turnaje po 4 družstvá, z ktorých prví dvaja postupujú do finálovej časti M SR. Družstvá do skupín
budú dané žrebom tak, aby sa stretli 2 z 2. miest a 2 z 3. miest z 1. časti súťaže tak, aby neboli v
skupine 2 družstvá z jednej oblasti. Usporiadatelia SF turnajov budú daní žrebom.
Termín: 3.-5.6.2022
3.časť – finálová 8 družstiev:
Počet účastníkov – 8 družstiev.
Systém súťaže - družstvá odohrajú 1 finálový turnaj, na ktorom budú rozdelené do dvoch skupín
„A“ a „B“. Do každej skupiny budú nasadení žrebom po 2 víťazi oblastných skupín. K nim budú
žrebom priradené dve družstvá, ktoré sa v 2. časti súťaže umiestnili na ostatných postupových
miestach. Jeden z prvého a jeden z druhého miesta opačného semifinálového turnaja. V skupinách
odohrajú družstvá stretnutia každé s každým.
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Družstvá umiestnené na 1.a 2. mieste v základných skupinách postupujú do skupiny o 1.- 4. miesto,
družstvá na 3. a 4. mieste do skupiny o 5. - 8. miesto. Tu zohrajú stretnutia krížnym spôsobom :
I) 1.A – 2.B II.) 2.A – 1.B
III) 3.A – 4.B IV) 4.A – 3.B
Víťazi stretnutí I) a II) zohrajú finále o 1. miesto, porazení v stretnutiach I) a II) o 3. miesto. Víťazi
stretnutí III) a IV) zohrajú stretnutie o 5. miesto, porazení o 7. miesto.
Termín: 10.-12.6.2022

M SR mladší žiaci a žiačky 6-kový volejbal O-VY
Súťaž je rozdelená do dvoch častí.
1. časť – základná:
Hrajú družstvá v oblastiach. Riadiacu kompetenciu pre prvú časť súťaže deleguje SK SVF oblastným
útvarom SVF, ktoré vydajú aj Vykonávacie pokyny pre túto časť. Z 1. časti postúpia do druhej
(finálovej) časti prvé dve družstva z každej oblasti. V prípade, že bude súťaž realizovaná iba v 2-3
oblastiach, bude počet postupujúcich upravený, napr. pomerne k počtu do súťaže zaradených
družstiev v jednotlivých oblastiach.
Ukončenie 1.5.2022.
2. časť – finálová:

Počet účastníkov – 8 družstiev.

Systém súťaže - družstvá odohrajú 1 finálový turnaj, na ktorom budú rozdelené do dvoch skupín
„A“ a „B“. Do každej skupiny budú vyžrebovaní 2 víťazi oblastí. K nim budú žrebom priradené 2
družstvá, ktoré sa v 1. časti súťaže umiestnili na ostatných postupových miestach. V skupinách
odohrajú družstvá stretnutia každé s každým.
Družstvá umiestnené na 1.a 2. mieste v základných skupinách postupujú do skupiny o 1.- 4. miesto,
družstvá na 3. a 4. mieste do skupiny o 5. - 8. miesto. Tu zohrajú stretnutia krížnym spôsobom :
I) 1.A – 2.B II.) 2.A – 1.B
III) 3.A – 4.B IV) 4.A – 3.B
Víťazi stretnutí I) a II) zohrajú finále o 1. miesto, porazení v stretnutiach I) a II) o 3. miesto. Víťazi
stretnutí III) a IV) zohrajú stretnutie o 5. miesto, porazení o 7. miesto.
Termín: 13.-15.5.2022

M SR mladší žiaci a žiačky 4-kový volejbal O-VY
Súťaž je rozdelená do dvoch častí.
1. časť – základná:
Hrajú družstvá v oblastiach. Riadiacu kompetenciu pre prvú časť súťaže deleguje SK SVF oblastným
útvarom SVF, ktoré vydajú aj Vykonávacie pokyny pre túto časť súťaže. Z 1. časti postúpia do druhej
(finálovej) časti prvé dve družstva z každej oblasti. V prípade, že bude súťaž realizovaná iba v 2-3
oblastiach, bude počet postupujúcich upravený, napr. pomerne k počtu do súťaže zaradených
družstiev v jednotlivých oblastiach. Ukončenie 8.5.2022.
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2.časť – finálová:
Počet účastníkov 8 družstiev.
Systém súťaže - družstvá odohrajú 1 finálový turnaj, na ktorom budú rozdelené do dvoch skupín
„A“ a „B“. Do každej skupiny budú vyžrebovaní 2 víťazi oblastí. K nim budú žrebom priradené 2
družstvá, ktoré sa v 1. časti súťaže umiestnili na ostatných postupových miestach. V skupinách
odohrajú družstvá stretnutia každé s každým.
Družstvá umiestnené na 1.a 2. mieste v základných skupinách postupujú do skupiny o 1.- 4. miesto,
družstvá na 3. a 4. mieste do skupiny o 5. - 8. miesto. Tu zohrajú stretnutia krížnym spôsobom :
I) 1.A – 2.B II.) 2.A – 1.B
III) 3.A – 4.B IV) 4.A – 3.B
Víťazi stretnutí I) a II) zohrajú finále o 1. miesto, porazení v stretnutiach I) a II) o 3. miesto. Víťazi
stretnutí III) a IV) zohrajú stretnutie o 5. miesto, porazení o 7. miesto.
Termín: 20.-22.5.2022

M SR mladší žiaci a žiačky 3-kový volejbal O-VY
Súťaž je rozdelená do dvoch častí.
1. časť – základná:
Hrajú družstvá v oblastiach. Riadiacu kompetenciu pre prvú časť súťaže deleguje SK SVF oblastným
útvarom SVF, ktoré vydajú aj Vykonávacie pokyny pre túto časť súťaže. Z 1. časti postúpia do druhej
(finálovej) časti prvé dve družstva z každej oblasti. V prípade, že bude súťaž realizovaná iba v 2-3
oblastiach, bude počet postupujúcich upravený, napr. pomerne k počtu do súťaže zaradených
družstiev v jednotlivých oblastiach. Ukončenie 15.5.2022.
2.časť – finálová:
Počet účastníkov 8 družstiev.
Systém súťaže - družstvá odohrajú 1 finálový turnaj, na ktorom budú rozdelené do dvoch skupín
„A“ a „B“. Do každej skupiny budú vyžrebovaní 2 víťazi oblastí. K nim budú žrebom priradené 2
družstvá, ktoré sa v 1. časti súťaže umiestnili na ostatných postupových miestach. V skupinách
odohrajú družstvá stretnutia každé s každým.
Družstvá umiestnené na 1.a 2. mieste v základných skupinách postupujú do skupiny o 1.- 4. miesto,
družstvá na 3. a 4. mieste do skupiny o 5. - 8. miesto. Tu zohrajú stretnutia krížnym spôsobom :
I) 1.A – 2.B II.) 2.A – 1.B
III) 3.A – 4.B IV) 4.A – 3.B
Víťazi stretnutí I) a II) zohrajú finále o 1. miesto, porazení v stretnutiach I) a II) o 3. miesto. Víťazi
stretnutí III) a IV) zohrajú stretnutie o 5. miesto, porazení o 7. miesto.
Termín: 27.-29.5.2022
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Slovenský pohár starších žiakov a žiačok
Bude vypísaný dodatočne, ak bude potvrdený dostatočný záujem o túto súťaž. Slov. pohár bude
vypísaný na letné obdobie na vonkajších ihriskách ako súčasť prípravy pre nasledujúci súťažný
ročník.
Súťaž prebehne v dvoch častiach : prvá v oblastiach a druhá ako slovenské finále, spoločné pre
žiakov a žiačky.

Pohár mládeže ObV Východ SVF kadetov, kadetiek, žiakov a žiačok
Bude vypísaný dodatočne, ak bude potvrdený dostatočný záujem o túto súťaž a bude vypísaný na
letné obdobie na vonkajších ihriskách ako súčasť prípravy pre nasledujúci súťažný ročník.
Súťaž prebehne v dvoch častiach : prvá v oblastiach a druhá ako slovenské finále.

Spoločné ustanovenie pre M SR mládeže
a ) Pre semifinálové a finálové turnaje M SR mládeže vydá SVF prostredníctvom riadiacej zložky
súťaží Rozpis podujatia, ktorý je súčasťou týchto vykonávacích pokynov. Rozpis upravuje
podmienky podujatia a jeho ustanovenia sú záväzné pre všetkých účastníkov.
b) Usporiadateľom finálových turnajov budú Oblastné výbory SVF v spolupráci s klubmi zo svojej
oblasti. Každý ObV SVF usporiada po tri finálové turnaje z nasledovných kategórií:
A kategória - 1 pre juniorov/rky a kadetov/tky
B kategória - 1 pre starších žiakov/čky a ml. žiakov/čky v 6-kovom volejbale
C kategória - 1 pre mladších žiakov/čky v 4-kovom a v 3-kovom volejbale
Oznámenie o usporiadateľoch bude dané do 31.12.2021 na základe rozhodnutia Rady predsedov
Oblastných výborov SVF. K tomuto termínu budú zverejnení aj usporiadatelia semifinálových
turnajov, ktorí budú daní žrebom.
c)

Každý usporiadateľ turnaja dostane od SVF dotáciu na krytie nákladov podujatia, ako napr.
prenájmy, materiál, technické zabezpečenie a pod., v kategórii A a B po 2.000.- €, v kategórii
C po 1.000.- €
Organizujúci ObV SVF a klub budú zodpovední iba za športovo technické zabezpečenie podujatia
ako haly, usporiadatelia, zápis a pod. Ubytovanie a stravu si zabezpečujú účastníci individuálne.
Tým, že usporiadateľ finálového turnaja bude ObV SVF, nebude ovplyvnená účasť družstiev za túktorú oblasť. Počet postupujúcich z oblastí bude taký, ako je uvedené v rozpise príslušnej súťaže.
Usporiadateľ nezoberie žiadne miesto inému účastníkovi.
d) Ak má jeden klub /jeden subjekt/ viac družstiev v jednej kategórií, môže ich prihlásiť do súťaže
iba v jednej oblasti.
e) Ak sa po 1. časti súťaže umiestni viac družstiev jedného klubu na postupových pozíciách, do
semifinálovej / finálovej časti postupuje iba najvyššie umiestnené družstvo toho
klubu/subjektu a na ďalšie miesto postúpi ďalší v poradí.
f) Ak požiada materský klub, ktorý dodal hráča/čku do COP o jeho/jej uvoľnenie na finálový
turnaj M SR a COP ho/ju uvoľní, v takom prípade je hráč/hráčka povinný/á odohrať finálový
turnaj M SR za materský klub.
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Miesta konania a začiatky stretnutí
Stretnutia sa hrajú v telocvičniach (halách) zodpovedajúce medzinárodným pravidlám volejbalu s úpravami
v súlade s týmito VP. 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. Adresár bude vydaný po doručení
prihlášok družstiev a overení hracích hál účastníkov súťaže. Adresár družstiev a hracích hál – telocviční sú
prílohou ÚS č.1.
a)

keď sa stretnutia hrajú v telocvičniach ktoré nezodpovedajú predpisom, platí zásada, že okolo ihriska
(obdĺžnik 18 x 9 m) je voľná zóna najmenej 2 m široká, nad ktorou je voľný priestor bez prekážky, vysoký
najmenej 5,5 m od hracej plochy. Minimálna teplota musí byť minimálne 16° C.
b) ak družstvo nemá vyhovujúcu telocvičňu a stretnutia chce hrať v typizovanej školskej telocvični, požiada
o výnimku riadiacu zložku. Na uvedenie nevyhovujúcej telocvične do adresára, je podmienkou udelenie
výnimky!
Dvojstretnutia sa hrajú o 10:00 a 14:00 hod., kým nie je vo vyžrebovaní určený iný začiatok. Možnosťou je
dohoda druhé stretnutie odohrať minimálne 40 min. po skončení prvého stretnutia. Dohoda musí byť
uvedená v poznámkach zápisu 1. stretnutia a podpísaná kapitánmi oboch družstiev!
Turnaje
majú začiatok 1. stretnutia o 9:00 hod.
Hracie dni:
• sobota - dospelí, juniori/ky (možná dohoda na porade zástupcov klubov a oddielov)
• sobota - žiaci, žiačky, mladšie žiactvo 6-kový volejbal
• nedeľa - kadeti, kadetky, mladšie žiactvo 4-kový a 3-kový volejbal
V telocvičniach a halách, kde súčasne hrá viac družstiev, je povinnosťou usporiadateľa oznámiť zmenu
začiatku stretnutí a ich poradie minimálne 14 dní pred ich konaním. Oznámenie zašle riadiacej zložke súťaže,
rozhodcom aj dotknutým družstvám. Neplnenie bude pokutované poriadkovou pokutou podľa sadzobníka!
Zmena bude v platnosti až po jej vydaní formou úradného oznamu od riadiacej zložky.
SK O-VY SVF si vyhradzuje právo overiť údaje, ktoré družstvo uvedie do adresára. Za týmto účelom je
družstvo povinné na výzvu SK sprístupniť halu (telocvičňu). Pri zistení nezodpovedajúcich údajov riadiaca
zložka halu vyhlási za neschválenú a nariadi družstvu odohrať súťaž v inej, zodpovedajúcej hale. Družstvo sa
vystavuje vyvodeniu sankcií. Hala uvedená v adresári je schválená riadiacou zložkou pre uvedenú úroveň
súťaže.

Účastníci súťaže
Budú zverejnení v ÚS č.1.

Predohrávanie a dohrávanie stretnutí (zmena termínu, miesta, času)
Predohrať stretnutie je možné vo výnimočných prípadoch so súhlasom riadiaceho súťaže. Družstvo
žiadajúce zmenu termínu zašle najmenej 10 dní pred stretnutím žiadosť o predohrávku alebo zmenu so
súhlasom súpera (v prípade potreby aj rozhodcu) s dokladom o úhrade poplatku 3,- € na účet ObV Východ
SVF, IBAN: SK06 0900 0000 0005 0049 7973 . V kratšom termíne je poplatok 10,- €.
Dohrávať stretnutia je možné vo výnimočných prípadoch so súhlasom riadiaceho súťaže iba z týchto
dôvodov:
a) účasť hráčov/čok na reprezentačných akciách. Dohrávanie z toho dôvodu je bez poplatku.
b) zo zdravotných dôvodov. Dohrávanie z tohto dôvodu je bez poplatku.
• pre chorobu predložiť potvrdenie lekára pre každého hráča/čku a zo súpisky je zdravých len päť
hráčov/čok. Hráč/čka, ktorý/á skutočnosť preukáže lekárskym potvrdením, nemôže hrať v iných
družstvách a súťažiach.
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•

c)

potvrdenie Okresného štátneho lekára o epidémii, rozhodnutie riaditeľa školy o zákaze konania
spoločenských akcii. Riadiaci súťaže má právo overiť si predložené dokumenty.
zo závažných dôvodov žiadateľa, o ktorých rozhodne SK O-VY SVF. Správny poplatok za dvojstretnutie
a turnaj je 33,- €.

Žiadosť o zmenu v organizácii stretnutí (termín, miesto, čas) doručí žiadateľ so stanoviskom súpera (v
prípade potreby aj rozhodcu) na predpísanom tlačive (príloha ÚS č.1). O poplatku rozhodne SK na základe
závažnosti dôvodu. Pokiaľ sa družstvá nedohodnú, o termíne rozhodne riadiaci súťaže!

Úhrada nákladov
Družstvá v súťažiach štartujú na vlastné náklady.

2. Technické ustanovenia
Predpis
Hrá sa podľa platných Medzinárodných pravidiel volejbalu, platných športovo-technických dokumentov a
týchto VP (nepoužívajú sa technické oddychové časy!).

Vekové kategórie
Muži
Juniori
Kadeti
Starší žiaci
Mladší žiaci 6-ový
Mladší žiaci 4-ový
Mladší žiaci 3-ový

bez obmedzenia
1.1.2002
1.1.2004
1.1.2006
1.1.2008
1.1.2009
1.1.2010

Ženy
Juniorky
Kadetky
Staršie žiačky
Mladšie žiačky 6-kový
Mladšie žiačky 4-kový
Mladšie žiačky 3-kový

bez obmedzenia
1.1.2002
1.1.2004
1.1.2006
1.1.2008
1.1.2009
1.1.2010

Podmienky účasti
•

Do súťaží elektronicky zadaná prihláška v systéme ISSV do 15.8.2021 pre súťaže 2. ligy mužov a žien, 2.
ligy juniorov a junioriek, kadetov, kadetiek, starších žiakov, starších žiačok a do 10.9.2021 pre všetky
súťaže mladšieho žiactva.

Prihlášku podáva manažér klubu pre ISSV. Podaním prihlášky v zastúpení klubu zároveň čestne vyhlasuje:
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.
Klub týmto čestne vyhlasuje, že nemá z uplynulého obdobia žiadne nevyrovnané záväzky voči hráčom,
trénerom, iným klubom a tretím subjektom, ktoré sú organizované v SVF.
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Manažér klubu v ISSV, poverený organizačným pracovníkom družstva, podaním prihlášky do súťaže
vyhlasuje:

Organizačný pracovník družstva súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov, uvedených
v 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 korešpondenciu 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.
Prihláška sa zadá podľa manuálu, ktorý klubu doručí SK SVF.
•

•
•
•

V prípade, že by nemohol manažér ISSV zadať prihlášku elektronicky, doručí prihlášku mailom na SK
O-VY SVF (petruf@svfov.sk) v rovnakom termíne. Táto prihláška je prílohou č.1 k Vykonávacím
pokynom (Formulár SVF MS-1), potvrdená podpisom zodpovedného funkcionára, oprávneného konať
v mene klubu.
v prípade, že bude zaslaný nečitateľný sken, 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.
súťaže budú zaradené iba kluby, ktoré nebudú mať záväzky voči iným subjektom v SVF v zmysle
Smernice pre štart družstiev v súťažiach SVF.

Podmienkou zaradenia družstva do súťaží ObV Východ SVF je uhradenie súťažného vkladu do súťaže na účet
ObV Východ SVF, IBAN: SK06 0900 0000 0005 0049 7973 , s uvedením názvu klubu a počtu družstiev klubu
do poznámky a úhrady členského poplatku klubu v sume 20,- € za oddiel/klub bez ohľadu na počet družstiev
v súťažiach.
Upozornenie: vklady do súťaží 2. ligy mužov a žien, 2. ligy juniorov a junioriek, kadetov a kadetiek, starších
a mladších žiakov a žiačok hradiť na účet ObV Východ SVF!
Vklady a poplatky je potrebné uhradiť „poštovým poukazom na účet“, vkladom alebo prevodom na účet.
Pri oneskorenom doručení prihlášky do súťaže bude družstvu udelená pokuta 17,- €.
Žrebovanie súťaží bude 15. 9. 2021 na porade vedúcich družstiev klubov ObV Východ SVF.
V prípade oneskoreného zadania prihlášky do súťaže do systému ISSV (max.+7 dní) bude družstvu udelená
pokuta podľa sadzobníka pokút.

Vklady do súťaže
Pre súťažný ročník 2021-2022 sú stanovené nasledovné vklady do súťaži za družstvo:
kadeti, kadetky
starší žiaci, staršie žiačky
mladší žiaci 6-ový, mladšie žiačky 6-ový
mladší žiaci 4-ový, mladšie žiačky 4-ový
mladší žiaci 3-ový, mladšie žiačky 3-ový

50, - €
50, - €
35, - €
35, - €
35, - €

Zároveň zdôrazňujeme, že pri všetkých platbách uhrádzaných na ObV Východ SVF alebo SVF je potrebné
uviesť variabilný symbol daný šiestimi číslami, kde prvé štyri sú identifikačné číslo klubu a posledné dve
označujú platby:
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VS xxxx01 – vklad do majstrovskej súťaže
VS xxxx02 – členský poplatok klubu do SVF
VS xxxx03 – platby za uvedenie hráča na súpisku (doplnenie súpisky)
VS xxxx04 – pokuty udelené v súťažiach
VS xxxx05 – poplatky matriky (vydanie licencii, prestupy, hosťovania a pod.)
VS xxxx06 – ostatné platby
Ak má teda napr. „VK Dolná“ IČ 1234 a platí pokutu, uvedie ako VS číslo123404

Náležitosti
Náležitosti jednotlivca a družstva.
Pred stretnutím predkladá každé družstvo delegátovi alebo rozhodcom:
a)

aktuálne platnú súpisku družstva s číselným kódom z webu
Súpisku stiahnuť z webu : www.volleynet.sk - súpisky
b) registračné preukazy hráčov.
c) registračný preukaz trénera a asistentov trénera.
d) registračný preukaz lekára, zdravotníka, štatistika.
Všetky náležitosti, tu uvedené, musia byť po dobu stretnutia k dispozícií na stole zápisu.

Všetky družstvá vyhotovia súpisku hráčov / čok prostredníctvom klubového manažéra v ISSV.

Termíny na zadanie súpisiek do systému ISSV výhradne prostredníctvom klubového
manažéra v ISSV :
10 dní pred termínom 1. kola príslušnej súťaže
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 nezadá svoju súpisku do ISSV do stanoveného
termínu, bude družstvu uložená poriadková pokuta vo výške 40,- €.
Družstvo sa môže preukázať súpiskou pri stretnutí aj v elektronickej podobe - len v nevyhnutných
prípadoch.
V stretnutí môže byť v zápise zapísaný iba hráč, tréner, asistent trénera, zdravotník, štatistik v
Datavolley, ktorí sú na súpiske uvedení. Ak družstvo nastúpi bez náležitostí uvedených v bode 2.5.1
písmen a) - d), rozhodca je povinný túto skutočnosť uviesť do zápisu o stretnutí. Náležitosti budú
overené po doručení zápisu a družstvu bude uložená poriadková pokuta.
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 i žien vek 23 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.

Doplňovanie súpisky
Po stanovenom termíne nie je možné na súpisku družstva doplniť hráča, ktorý nie je hráčom klubu
k stanovenému termínu (pri hosťovaní nedochádza k zmene klubovej príslušnosti). V prípade, že
hráč prestúpi do zahraničia, musí byť zo súpisky vyradený. Jeho zaradenie späť je možné iba vtedy,
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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.
Stanovené konečné termíny na doplňovanie súpisiek ročníka 2021-2022:
Pre prvoligové súťaže M / Ž, RI / KY je stanovený termín na doplňovanie do súpisky do 28.2.2022.
Pre mládežnícke kategórie kadetské a žiacke je stanovený termín na doplňovanie do súpisky do
10.2.2022. Po tomto termíne až do 31.3.2022 môže družstvo mládeže doplniť súpisku ešte najviac
o 2 hráčov/čky na transfer z iného klubu.
Súpisky sa doplňujú výhradne prostredníctvom klubového manažéra ISSV.

Preraďovanie hráčov
Preraďovať hráčov (ky) na súpiskách je možné podľa SPV

Štart zahraničných hráčov
Povolený počet zahraničných hráčov, ktorí môžu štartovať v stretnutí v jednom družstve v
súťažiach 1. liga M /Ž v ročníku 2021-2022 je neobmedzený, pričom na ihrisku musia byť v každom
momente stretnutia minimálne traja hráči so štátnou príslušnosťou SR.
V súťažiach mládeže je počet zahraničných hráčov neobmedzený. Štart zahraničných hráčov
v týchto súťažiach je podmienený udelením výnimky, ktorú udelí SK SVF na základe predloženia
relevantného dokladu polície o dlhodobom pobyte zahraničného hráča/čky na území SR – za takýto
sa pokladá dĺžka pobytu nad 90 dní.

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

Pri registračných preukazoch po skončenú platnosti je potrebné žiadať o vystavenie nových.
Klubový manažér túto žiadosť môže vykonať cez „Zmenu údajov", kde v položke „Objednať výrobu
preukazu" zmení hodnotu z "Nie" na "Áno". Na základe úpravy RaPPV SVF je podmienkou, že do
žiadosti musí byť vložená aj aktuálna fotografia osoby, ktorej sa daná žiadosť týka. Pri tomto úkone
sa poplatok neprikladá. Bude fakturovaný klubu.
Individuálni členovia ako tréneri, rozhodcovia, atď. môžu o výmenu RP požiadať o zmenu
individuálne Matriku SVF prostredníctvom emailu na adresu matrika@svf.sk, v ktorom bude
priložená aktuálna fotografia a doklad o zaplatení poplatku 3,- € za vystavenie obnoveného RP.
Doklad o úhrade poplatku iba v prípade, že žiadosť bola zadávaná individuálne cez matrika@svf.sk
mimo klubového manažéra.
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Prolongácia členov
Prolongácia všetkých členov prebehne v systéme ISSV k 31.12.2021 o 23:59 hod. Po tomto dátume
klub svojim členom aktivuje profil v systéme ISSV. Systém na základe toho vygeneruje klubu faktúru
za členské na nasledujúci rok. Nových členov, ktorí sa zaradia po januári bude možné obdobne
aktivovať aj neskôr v priebehu roka. K termínu 31.12.2021 o 23:59 h zídu všetci zo súpisiek. Po
novej aktivácii klubovým manažérom si tento zadá novú súpisku, na ktorej budú už len novo
aktivovaní členovia /hráči aj realizačný tím/. Platí len nová súpiska. Preto ju odporúčame zadať s
predstihom pred prvým stretnutím v novom roku.
Členský poplatok za klub a za jednotlivcov sa pritom neplatí. Bude vygenerovaný a fakturovaný
klubu.
Pre mládežnícke kategórie kadetské a žiacke je stanovený termín na doplňovanie do súpisky do
10.2.2022.
Súpisky sa doplňujú výhradne prostredníctvom klubového manažéra ISSV.

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.

Kritériá pre získanie licencie trénera na súťažný ročník 2021-2022
•

•

LICENCIA A
Vyžaduje sa u prvých trénerov reprezentačných, extraligových družstiev, zodpovedných
trénerov v COP, CTM a u asistentov trénera pri reprezentačných družstvách.
a) Trénerská kvalifikácia
- 4. a 5. stupeň trénerskej kvalifikácie
- absolvent trénerských kurzov FIVB 3. triedy
b) Absolvovanie licenčných seminárov
- absolvovanie licenčného seminára je len pre ročník 2021-22 dobrovoľné
- suplicitou môže byť dokladované absolvovanie odborného seminára v
zahraničí, ktoré odporučí TMK SVF
c) Licenčné poplatky
- 20,- €
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.
a) 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
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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
b) Absolvovanie licenčných seminárov
- absolvovanie licenčného seminára je len pre ročník 2021-22 dobrovoľné
- suplicitou môže byť dokladované absolvovanie odborného seminára v
zahraničí, ktoré odporučí TMK SVF
c) Licenčné poplatky
- 30,- € 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.
a) Trénerská kvalifikácia
- 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
b) Absolvovanie licenčných seminárov
- absolvovanie licenčného seminára je len pre ročník 2021-22 dobrovoľné
c) Licenčné poplatky
- 15,- €
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).
a) Trénerská kvalifikácia
- minimálne 1. stupeň trénerskej kvalifikácie
- absolvent trénerských kurzov FIVB 1.triedy
b) Absolvovanie licenčných seminárov
- absolvovanie licenčného seminára je len pre ročník 2021-22 dobrovoľné
c) Licenčné poplatky
- 10,- €
Spoločné ustanovenia

-

poplatky za licencie trénerov na všetkých úrovniach sa neuhrádzajú. Budú
vygenerované a fakturované klubu

-

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. Po 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

-
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písomnej žiadosti a predložení potvrdenia o štúdiu, resp. školenia, udelená
výnimka na súťažný ročník 2021-2022. V prípade prerušenia, resp. neúspešného
ukončenia štúdia bude výnimka zrušená a tréner stráca oprávnenie viesť
a pripravovať družstvo, pre ktoré nespĺňa kvalifikačné predpoklady
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 uložená sankcia 100 € za každý
zápas. V prípade družstiev hrajúcich ostatné súťaže riadené SVF, bude pri porušení
uvádzaných pravidiel v každom zápase uložená sankcia 20 €.

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.

Povinnosti usporiadateľa
Všetky povinnosti usporiadateľa súťažného stretnutia a dôsledky ich neplnenia sú uvedené v Súťažnom
poriadku volejbalu. Špecifické povinnosti uvádzajú 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 (viď SPV). 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, je povinný túto skutočnosť oznámiť 7 dní pred stretnutím usporiadateľovi
písomne.

Lopty
Všetky oficiálne súťaže riadené SVF v súťažnom ročníku 2021-2022 sa odohrajú výlučne s loptami
zn. MIKASA. Pre jednotlivé úrovne súťaží sa budú môcť používať nasledujúce typy lôpt zn. MIKASA:
•
•
•
•
•
•

1. liga muži, ženy
1. liga a M SR RI/KY
M SR kadeti a kadetky
M SR žiaci a žiačky
2. liga muži a ženy
M SR mladšie žiactvo 3-ky

V300W, MVA 200, MVA 300, MVA 310
V300W, V320W, MVA 200, MVA 300, MVA 310
V300W, V320W, MVA 200, MVA 300, MVA 310
V300W, V320W, MVA 200, MVA 300, MVA 310
V300W, V320W, MVA 200, MVA 300, MVA 310
VS170W-Y-BL

Vo finálových turnajoch mládeže sa stretnutia hrajú s 3 loptami, ostatné súťaže sa môžu hrať s 1
loptou. Typ lopty na finálový turnaj st. žiactva, kadetských a juniorských kategórií je MVA 200. (V
prípade potreby zapožičia SVF). Na stretnutie sa používa iba jeden typ lopty MIKASA, ktorými sa
rozcvičia obe družstvá. Usporiadateľ pre súpera zabezpečí minimálne 7 ks z uvedenej značky a dá
ich k dispozícii minimálne 60 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.
Distribuované budú po vyžrebovaní súťaží.
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Organizácia stretnutia
Riadi sa ustanoveniami SPV a podľa Zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových
podujatí a o zmene a doplnení súvisiacich zákonov.

Zapisovateľ
Usporiadateľ je povinný na stretnutie zabezpečiť zapisovateľa.

Výška siete v žiackych stretnutiach
Muži

243 cm

Ženy

224 cm

Juniori

243 cm

Juniorky

224 cm

Kadeti

243 cm

Kadetky

224 cm

Starší žiaci

235 cm

Staršie žiačky

220 cm

Mladší žiaci 6 aj 4-kový volejbal 230 cm

Mladšie žiačky 6 aj 4-kový volejbal

215 cm

Mladší žiaci 3-kový volejbal

Mladšie žiačky 3-kový volejbal

205 cm

215 cm

Dresy a ich vyhotovenie
Družstvá sú povinné zabezpečiť pre súťažné stretnutia dresy hráčom a ich číselné označenie. Čísla
na chrbte musia byť v strede, čísla vpredu môžu byť aj mimo stredu. Na trenkách nie je povinnosť
mať číselné označenie. Povinný je jednotný výstroj, za ten sa považuje vybavenie hráčov/čok
dresom (tričkom) a trenírkami rovnakého vzoru a farebného vyhotovenia. V prípade, že družstvo
používa v stretnutí dvoch liberov, obidvaja musia mať dres rovnakej farby.

Pokuty
Pri porušení ŠTD SVF, riadiaca zložka súťaží uloží poriadkovú pokutu podľa sadzobníka (príloha VP č. 3).
Pokuty a poplatky sa hradia bankovým prevodom, poštovou poukážkou „R“ na účet ObV Východ SVF
IBAN: SK06 0900 0000 0005 0049 7973 s variabilným symbolom klubu do termínu splatnosti uvedenej v ÚS.
Družstvo je povinné doručiť SK ObV, riadiacemu súťaže doklad (kópiu) o uhradení pokuty v termíne jej
splatnosti. Ak tak družstvo neurobí, bude mu zastavená činnosť do termínu doručenia dokladu (viď postup
podľa DPV a SPV). V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť družstvo a ÚS kde bola pokuta udelená.

Hlásenie výsledkov
Výsledky dvojzápasov a turnajov je potrebné nahlásiť riadiacemu súťaže e-mailom petruf@svfov.sk alebo
SMS +421 911 178 341 najneskôr v prvý pracovný deň do 10:00 hod. Dôsledky za neplnenie podľa SPV.

Forma SMS správy
SMS správa musí mať nasledujúci tvar: číslo stretnutia – výsledok – rozhodca
Číslo stretnutia je číslo uvedené vo vyžrebovaní, napr. TKV01 (kadetky).
Výsledok – pomer setov, kde na prvom mieste sú uvedené sety domáceho družstva, na druhom
hosťujúceho družstva, vzájomne oddeleného dvojbodkou. Za ďalšiu medzeru sú do guľatej
zátvorky uvedené skráteným zápisom výsledky setov.
Príklady:
TKV01 1:3 (-15,17,-22,-20) TKV01/2 3:2 (20,22,-21,-20,13) Cabej
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Pri turnaji je potrebné dodržať poradie zápasov podľa rozpisu v turnaji.
Nahlasovať výsledky formou SMS a mailom je možné iba z telefónneho čísla alebo mailovej adresy,
ktoré má organizačný pracovník klubu uvedené v Adresári družstiev pre ročník 2021-2022.

Forma e-mailu
Platia rovnaké pravidlá ako v bode 2.8.1 “Forma SMS správy”.

Zápis o stretnutí
V stretnutiach riadených SK O-VY SVF je možné použiť zápisy formátu A4 aj A3. Za nedostatky v zápisoch
vyvodí SK dôsledky formou poriadkovej pokuty. Ak družstvo uvedie do zápisu stretnutia viac ako 12 hráčov,
môže tak urobiť iba ak uvedie 2 liberá.

Odosielanie zápisu o stretnutí
Tlačenú formu zápisu usporiadateľ nemusí odosielať na riadiacu zložku poštou. Môže poslať sken zápisu
elektronicky na SK O-VY SVF (petruf@svfov.sk). Nie foto !!! Sken zápisu je usporiadajúci klub povinný
odoslať v prvý pracovný deň po stretnutí alebo turnaji. Originál si ponechá vo svojom archíve. Pokiaľ bude
sken zápisu nedostatočne čitateľný, SK O-VY SVF si vyžiada originál zápisu a ten odošle usporiadateľ poštou
v origináli nasledujúci pracovný deň.

Rozhodcovia a súčinnosť s klubmi
Za oblasť Východ za delegácie rozhodcov zodpovedá Ing. Ivan HUDÁK, tel. +421 904 381 297, e-mail.
iwik.hudak@gmai.com .
Vo všetkých kategóriách O-VY rozhoduje 1. rozhodca. Stretnutia skupín mladších žiakov a žiačok
rozhodujú tréneri alebo usporiadateľom zabezpečený rozhodca. Družstvá všetkých súťaží majú právo
požiadať AVR o delegovanie druhých, resp. čiarových rozhodcov pre svoje stretnutia na vlastné náklady.
O takúto delegáciu musia požiadať minimálne 7 dní vopred. Odmeny a náležitosti rozhodcom sú stanovené
podľa Ekonomickej smernice pre odmeňovanie rozhodcov. (príloha VP č. 2)
Na požiadanie na zápas delegovaného člena SK O-VY 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 O-VY 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 O-VY SVF po preukázaní sa preukazom. Tento je povinný na mieste
vyhotoviť zápis o vykonanej skúške na tlačive SVF, ktoré podpíše člen SK O-VY SVF, dotknutý rozhodca
a hlavný usporiadateľ.
Prvý rozhodca stretnutia (ak nie je na zápas delegovaný technický delegát) 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
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
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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 2021-2022. 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 nasledovne:
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
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,- €
Výklad: "Pri účtovaní kilometrovného rozhodca pre určenie počtu kilometrov
použije stránku https://viamichelin.com . Počet kilometrov určí ako vzdialenosť
medzi mestom svojho bydliska a mestom výkonu činnosti, ako je uvedený na
tejto stránke. Použije sa najefektívnejšia vzdialenosť, ktorá sa násobí dvomi a
následne sumou 0,12 € / 1 km. Ak idú z jedného smeru, alebo z blízkeho smeru,
viacerí rozhodcovia, pričom jeden býva v meste A, druhý (tretí) v meste B, pri
použití jedného vozidla sa určí počet km ako súčet vzdialeností z mesta A do
mesta B a k tomu vzdialenosť z mesta B do mesta výkonu činnosti rozhodcov.
Opäť sa použije najefektívnejšia vzdialenosť, ktorá sa násobí dvomi a následne
sumou 0,12 €/1 km."
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 :
• fakturáciou klubu zo strany rozhodcu, pokiaľ rozhodca je registrovaný
ako podnikateľ, podľa sadzieb ESOR.
• na dohodu o vykonávaní rozhodcovskej činnosti so SVF, pokiaľ rozhodca
nie je registrovaný ako podnikateľ. SVF 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.
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e) Stretnutia hrané v pracovný deň
Za stretnutie hrané v pracovný deň bude každému rozhodcovi vyplatená odmena
zvýšená o sumu 13,70/15,60 € (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.

Druh súťaže

EKONOMICKÁ SMERNICA PRE ODMEŇOVANIE ROZHODCOV
V ROČNÍKU 2021/2022 pre MAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE A SLOVENSKÝ POHÁR
Červenou farbou sú vyznačené sumy, ktoré platia pre fakturantov.
Nižšia suma platí na dohodu o rozhodcovskej činnosti.
2021/2022
muži (€)

Extraliga, Slovenský pohár, Prelínacia súťaž
Finále extraligy, Finále slovenského pohára
1. liga
2. liga
3. liga a nižšie súťaže

61,70 / 70,30
92,50 / 105,50
45,70 / 52,10
26,00 / 29,60
18,40 / 21,00

Druh súťaže
M-SR (len finálové turnaje)
1. liga, M-SR dlhodobá časť súťaže
2. liga
3. liga a nižšie súťaže

Druh súťaže

ženy (€)
61,70 / 70,30
92,50 / 105,50
30,90 / 35,20
23,30 / 26,60
18,40 / 21,00

juniori (€)

juniorky (€)

36,00 / 41,00
30,90 / 35,20
18,40 / 21,00
12,30 / 14,00

36,00 / 41,00
30,90 / 35,20
18,40 / 21,00
11,10 / 12,70

kadeti / kadetky (€)

M-SR (finálové a semifinálové turnaje)
Dlhodobá časť súťaže (aj v oblasti)
Dlhodobá časť súťaže (aj v oblasti) - 3 hrané alebo 2 víťazné sety

18,00 / 20,50
15,10 / 17,20
12,00 / 13,70

Druh súťaže

žiaci / žiačky (€)

M-SR (finálové a semifinálové turnaje)
Dlhodobá časť súťaže (aj v oblasti)
Dlhodobá časť súťaže (aj v oblasti) - 3 hrané alebo 2 víťazné sety

15,10 / 17,20
12,00 / 13,70
9,70 / 11,10

Druh súťaže

mladší žiaci / mladšie žiačky (€)

3-kový – finálové turnaje (na 2 vyhraté sety)
4-kový – finálové turnaje (na 2 vyhraté sety)
4-kový – finálové turnaje (na 3 vyhraté sety)
6-kový – finálové turnaje (na 2 vyhraté sety)

4,60 / 5,20
5,90 / 6,70
7,10 / 8,10
9,70 / 11,10
13,70 / 15,60

Príplatok v pracovný deň
Čiaroví rozhodcovia
Challenge rozhodca / rezervný rozhodca

18,40 / 21,00
½ odmeny 1. rozhodcu podľa príslušnej súťaže

19

Technickí delegáti
•
•

SK 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 min 7 dní pred termínom stretnutia.
Na stretnutia finálových turnajov mládeže budú delegovaní technickí delegáti SVF.
Miesto technického delegáta pri stretnutí je pri stole zápisu vedľa zapisovateľa.
Náklady technického delegáta sú rovnaké ako prvého rozhodcu stretnutia.

•
•
•

Hodnotenie výsledkov v súťaži
Dvojstretnutia sa hrajú na tri víťazné sety. V majstrovských turnajoch, kde sa hrá viac ako tri stretnutia za
deň, sa hrá na 2 víťazné sety.
Stretnutie hrané na tri víťazné sety
3 body
za víťazstvo 3:0 alebo 3:1
2 body
za víťazstvo 3:2
1 bod
za prehru 2:3
0 bodov
za prehru1:3 alebo 0:3
-1 bod
za kontumačnú prehru

Stretnutie hrané na dva víťazné sety
3 body
za víťazstvo 2:0
2 body
za víťazstvo 2:1
1 bod
za prehru 1:2
0 bodov
za prehru 0:2
-1 bod
za kontumačnú prehru

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.

Úradné správy a úradné oznamy
Cieľom ÚS je informovať o riadení súťaží vypísaných ObV Východ SVF. ÚS potvrdzuje dosiahnuté výsledky
jednotlivých kôl. Sú v nej uvedené všetky rozhodnutia a závažné informácie. Chýbajúce ÚS je potrebné
okamžite reklamovať u riadiaceho súťaže. Nedostatky z dôvodu chýbajúcej ÚS nebudú tolerované! ÚS bude
vychádzať spravidla raz mesačne elektronickou poštou a bude zverejnená aj na www.svfov.sk . Úradný
oznam oznamuje informácie v období mimo ÚS.
Úradné správy a oznamy o zmenách termínov, miest stretnutí, delegácie a redelegácie rozhodcov budú
zasielané výhradne elektronickou poštou!

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.
• Zvažované budú iba doklady, ktoré budú potvrdené osobou, ktorú klub uvedie na prihláške do súťaže,
ako osobu oprávnenú konať v mene klubu oddielu.
• Materiály možno doručiť poštou, mailom i osobne.
• Platby možno vykonať prevodom, vkladom na účet /vždy s uvedením VS/.
Ustanovenia Vykonávacích pokynov a ostatných športovo-technických dokumentov sú pre všetkých
účastníkov súťaží záväzné!
o

Pri zmene počtu účastníkov v súťaži má SK O-VY SVF právo zmeniť jej systém i termíny.
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o
o
o

Akékoľvek vysvetlenie a výklad k jednotlivým článkom podáva Súťažná komisia SVF prostredníctvom
súťažného riaditeľa SVF.
Vykonávacie pokyny boli schválené VV ObV Východ SVF 1.8.2021.
Ustanovenia Vykonávacích pokynov a ostatných Športovo – technických dokumentov sú záväzné pre
všetkých účastníkov súťaží.

Mg. Eduard Petruf, v.r.
predseda SK ObV Východ SVF

Mgr. Milan Kundľa, v.r.
predseda ObV Východ SVF

Súčasťou Vykonávacích pokynov sú prílohy:
1.)
2.)
3.)
4.)

Prihláška do majstrovských súťaží SVF pre ročník 2021-2022.
Sadzobník poriadkových pokút pre súťaže mládeže v pôsobnosti ObV Východ SVF.
Adresár družstiev a telocviční – bude vydaný po uzávierke prihlášok.
Identifikačné čísla klubov – sú zverejnené na webe.

SADZOBNÍK PORIADKOVÝCH POKÚT 2021-2022
Pre súťaže v pôsobnosti ObV SVF - kadetské a žiacke.
Výška v €

Druh priestupku
Priestupky pri stretnutiach
Preloženie termínu, času, miesta stretnutia bez súhlasu riadiacej zložky
Nedodržanie povinností usporiadateľa podľa VP a SPV : nedostatočná výbava ihriska /čiary, sieť, umpair.
lopty, šatne, ukazovateľ, pričom každé sa posudzuje samostatne
- iné porušenie VP, SPV
Nedodržanie povinností družstva
Nastúpenie k stretnutiu bez HL alebo súpisky
Nenahlásenie výsledku podľa VP
Chyby v zápise zo strany zapisovateľa
Neskoré odoslanie zápisu - základná sadzba
- každý ďalší deň omeškania okrem prvého

50.4.do 50.50.20.5.5.7.5.-

Administratívne priestupky
Doručenie súpisky družstva po termíne danom vo VP
Nekompletne doručená prihláška do súťaže
Uvedenie nepravdivých informácií do materiálov pre ObV SVF
Neskoré zadanie súpisky do systému ISSV
Neúplne obsadená súpiska
Odhlásenie družstva zo súťaže ObV SVF : - viac ako 30 dní pred začiatkom súťaže
- menej ako 30 dní pred začiatkom súťaže
- v priebehu súťaže
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50.30
100.40.40.výška
vkladu/vv
vv + 70.-

vv + 140.-

Ostatné priestupky
8.16.80.60.160.20.500.333.160.100.20.10,+ 50 %
predošlého

Vylúčenie člena družstva počas stretnutia /okrem prípadov postúpených na DK
Diskvalifikácia člena družstva v stretnutí / okrem prípadov postúpených na DK
Kontumačná prehra
Nenastúpenie na stretnutie
Vylúčenie družstva zo súťaže
Neodpovedanie na výzvu ObV SVF viac ako 5 dní
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
Nejednotné trenírky hráčov družstva
Pri každom opakovanom priestupku

Sadzobník pokút pre rozhodcov
Priestupok
Nedostavenie sa na stretnutie
Porušenie medzinár. pravidiel volejbalu a
iných ŠTD SVF
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,- €

do 10,- €

do 6,- €

Do 4,5,- €

do 17,- €

do 10,- €

do 6,- €

do 3,- €

do 10,- €*

do 10,- €*

do 10,- €*

1,5,- €

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 € - chýba podpis kapitánov, trénerov, zapisovateľa; nesprávne vyplnená hlavička zápisu; nesprávne zaznamenané
striedanie, nesprávne alebo chýbajúce označenie kapitánov a pod.
3,0 € - chybné súčty v tabuľke na zápise; nevyplnené čísla hráčov
4,5 € - chýba podpis rozhodcu
6,0 € - neúplný zápis o stretnutí bez stanoviska a podpisu rozhodcu; nedodržanie súťažných predpisov o začiatkoch
stretnutí
10 € - nezaznamenaný priebeh setov; nezaznamenanie (alebo chybné zaznamenanie) rozhodujúcich skutočností o
stretnutí.
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