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1
1.1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Riadiaca zložka súťaží

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).

1.1.1 Kontakty
Predseda ObV Východ SVF:

súťažná komisia:
ekonomická komisia:
organizačná komisia:
organizačná komisia:
komisia mládeže:
trénerská komisia:

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

+421 907 354 049, milan.kundla@gmail.com
+421 911 178 341, petruf@svfov.sk
+421 905 562 737, frantisek.tramita@elbaci.sk
+421 918 306 238, lakatap@gmail.com
+421 918 137 833, snapso1982@gmail.com
+421 908 651 089, cahajla@gmail.,com
+421 904 996 929, andrej.vojcik@hotmail.com

Za SK O-VY SVF súťaže riadi: Mgr. Eduard Petruf, tel.: +421 911 178 341, e-mail: petruf@svfov.sk
Komunikácia s riadiacou zložkou je akceptovaná iba v písomnej forme s podpisom osoby oprávnenej konať v mene
klubu, ktorá je uvedená v Adresári družstiev a to vrátane e-mailovej komunikácie, ktorá musí byť odoslaná z adresy
organizačného pracovníka, ktorá je uvedená v Adresári družstiev.

1.2

Usporiadatelia

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

1.3

Vypísané súťaže

1.3.1 Pre súťažný ročník 2022/2023 ObV Východ SVF vypisuje pre svojich členov na základe ich oprávnenia k účasti
nasledovné súťaže:

Majstrovské súťaže
2. liga muži O-VY
2. liga juniori O-VY
M SR kadeti O-VY
M SR starší žiaci O-VY
M SR mladší žiaci 6-kový volejbal O-VY
Mladší žiaci 4-kový volejbal O-VY
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
Mladšie žiačky 4-kový volejbal O-VY
Mladšie žiačky 3-kový volejbal O-VY

Pohárové súťaže
Pohár mládeže ObV Východ SVF kadetov
Pohár mládeže ObV Východ SVF žiakov

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.
SK O-VY SVF si vyhradzuje právo zmeny štruktúry i termínov dotknutej súťaže.
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1.4

2. liga mužov, žien, juniorov a junioriek O-VY

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.

1.5

M SR kadeti O-VY

Súťaž prebehne v dvoch častiach.
Prvá časť - základná
Prvá časť súťaže sa musí odohrať v období od 24.9.2022 (najskorší možný termín kola) do 30.4.2023 (najneskorší
možný termín kola). Systém súťaže bude navrhnutý na základe počtu prihlásených družstiev a schválený na pracovnej
porade zástupcov družstiev.
Finálová časť
Na finálový turnaj M-SR kadetov postúpia priamo prvé dve družstvá zo skupiny Západ, prvé družstvo zo skupiny Stred
a prvé družstvo zo skupiny Východ (spolu 4 družstvá). Tretie družstvo zo skupiny Západ, druhé družstvo zo skupiny
Stred a druhé družstvo zo skupiny Východ po prvej časti súťaže postúpia do barážovej skupiny.
Barážová skupina:
Počet účastníkov: 3 družstvá
Tri družstvá odohrajú barážovú skupinu systémom každé s každým počas jedného dňa (celkovo 3 stretnutia, pričom
každé družstvo odohrá dve stretnutia). Usporiadateľ bude určený žrebom. Usporiadateľ znáša náklady na organizačné
zabezpečenie, hraciu halu a rozhodcov, hosťujúce družstvá znášajú náklady na vlastnú dopravu.
Barážová skupina (žrebovanie usporiadateľa sa uskutoční dňa 2. 5. 2023)*:
3. zo západu vs.
2. zo stredu
2. z východu
vs.
3. zo západu
2. zo stredu
vs.
2. z východu
*poradie stretnutí bude upravené tak, aby usporiadateľ turnaja odohral prvé a tretie stretnutie a družstvo, ktoré bude
najvzdialenejšie od miesta konania, bude hrať druhé a tretie stretnutie.
Sumár výsledkov turnaja určí výsledné poradie, pričom prví dvaja postupujú na finálový turnaj M-SR.
Termín: 14. 5. 2023
Finálový turnaj M-SR:
Počet účastníkov: 6 družstiev
Družstvá odohrajú systémom každý s každým. Sumár výsledkov turnaja určí výsledné poradie.
Termín: 26. - 28. 5. 2023

1.6

M SR kadetky O-VY

Súťaž prebehne v dvoch častiach.
Prvá časť - základná
Prvá časť súťaže sa musí odohrať v období od 24.9.2022 (najskorší možný termín kola) do 30.4.2023 (najneskorší
možný termín kola). Systém súťaže bude navrhnutý na základe počtu prihlásených družstiev a schválený na pracovnej
porade zástupcov družstiev.
Finálová časť
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Na finálový turnaj M-SR kadetiek postúpia priamo prvé družstvá zo skupiny Bratislava, Západ, Stred a
Východ (spolu 4 družstvá). Druhé a tretie družstvo z každej skupiny (Bratislava, Západ, Stred a Východ)
postúpia do barážových stretnutí.
Barážové stretnutia:
Počet účastníkov: 8 družstiev
Dve družstvá utvoria barážovú dvojicu, tieto odohrajú dvojstretnutie počas jedného dňa. Usporiadateľom dvojstretnutia
bude družstvo, ktoré sa po prvej časti súťaže umiestnilo na druhom mieste. Usporiadateľ znáša náklady na organizačné
zabezpečenie, hraciu halu a rozhodcov, hosťujúce družstvo znáša náklady na vlastnú dopravu.
Barážové dvojice:
2. z Bratislavy vs.
3. zo západu
2. zo Západu vs.
3. z Bratislavy
2. zo Stredu
vs.
3. z Východu
2. z Východu vs.
3. zo stredu
V prípade rovnosti bodov po dvoch stretnutiach rozhodne o postupujúcom zlatý set špecifikovaný v bode 2.1.1. Do
finálovej časti postupujú víťazi barážových stretnutí (4 družstvá).
Termín: 14. 5. 2023
Finálový turnaj M-SR:
Počet účastníkov: 8 družstiev
Družstvá budú rozdelené do dvoch štvorčlenných skupín „A“ a „B“. Nasadené budú do každej skupiny dve družstvá
umiestnené na 1. mieste v prvej časti súťaže. K nim budú žrebom priradené dve družstvá, ktoré postúpili z barážových
stretnutí tak, aby sa v jednej skupine stretli maximálne dve družstvá z jednej oblasti. 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)
III)

1A – 2B
3A – 4B

II)
IV)

2A – 1B
4A – 3B

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 v stretnutiach III) a IV) o 7. miesto
Termín: 26. - 28. 5. 2023

1.7

M SR starší žiaci O-VY

Súťaž prebehne v dvoch častiach.
Prvá časť - základná
Prvá časť súťaže sa musí odohrať v období od 24.9.2022 (najskorší možný termín kola) do 7.5.2023 (najneskorší možný
termín kola). Systém súťaže bude navrhnutý na základe počtu prihlásených družstiev a schválený na pracovnej porade
zástupcov družstiev.
Finálová časť
Na finálový turnaj M-SR starších žiakov postúpia priamo prvé družstvá zo skupiny Bratislava, Západ, Stred a Východ
(spolu 4 družstvá). Druhé družstvá z každej skupiny (Bratislava, Západ, Stred a Východ) postúpia do barážových
stretnutí.
Barážové stretnutia:
Počet účastníkov: 4 družstvá
Dve družstvá utvoria barážovú dvojicu, tieto odohrajú dvojstretnutie počas jedného dňa. Usporiadateľom dvojstretnutia
bude družstvo, ktoré sa po prvej časti súťaže umiestnilo na druhom mieste. Usporiadateľ znáša náklady na organizačné
zabezpečenie, hraciu halu a rozhodcov, hosťujúce družstvo znáša náklady na vlastnú dopravu.
Barážová stretnutia (žrebovanie usporiadateľa sa uskutoční dňa 2. 5. 2023):
2. z Bratislavy/Západu vs.
2. z Bratislavy/Západu
2. zo Stredu/Východu vs.
2. zo Stredu/Východu
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V prípade rovnosti bodov po dvoch stretnutiach rozhodne o postupujúcom zlatý set špecifikovaný v bode 2.1.1. Do
finálovej časti postupujú víťazi barážových stretnutí (2 družstvá).
Termín: 13. 5. 2023
Finálový turnaj M-SR:
Počet účastníkov: 6 družstiev
Družstvá odohrajú systémom každý s každým. Sumár výsledkov turnaja určí výsledné poradie.
Termín: 19. - 21. 5. 2023

1.8

M SR staršie žiačky O-VY

Súťaž prebehne v dvoch častiach.
Prvá časť - základná
Prvá časť súťaže sa musí odohrať v období od 24.9.2022 (najskorší možný termín kola) do 7.5.2023 (najneskorší možný
termín kola). Systém súťaže bude navrhnutý na základe počtu prihlásených družstiev a schválený na pracovnej porade
zástupcov družstiev.
Finálová časť
Na finálový turnaj M-SR starších žiačok postúpia priamo prvé družstvo zo skupiny Bratislava, prvé družstvo zo skupiny
Západ, prvé dve družstvá zo skupiny Stred a prvé družstvo zo skupiny Východ (spolu 5 družstiev). Druhé a tretie
družstvo zo skupiny Bratislava, druhé a tretie družstvo zo skupiny Západ, tretie a štvrté družstvo zo skupiny Stred a
druhé, tretie a štvrté družstvo zo skupiny Východ po prvej časti súťaže postúpia do barážových skupín.
Barážové skupiny:
Počet účastníkov: 9 družstiev
Tri družstvá odohrajú barážovú skupinu systémom každé s každým počas jedného dňa (celkovo 3 stretnutia, pričom
každé družstvo odohrá dve stretnutia). Usporiadateľmi turnajov budú družstvá umiestnené na druhom mieste v
skupinách Bratislava, Západ a Východ. Ostatné družstvá budú určené žrebom tak, aby sa v jednej barážovej skupine
nestretli družstvá z rovnakej oblasti. Usporiadateľ znáša náklady na organizačné zabezpečenie, hraciu halu a
rozhodcov, hosťujúce družstvá znášajú náklady na vlastnú dopravu. Poradie zápasov bude určené tak, aby usporiadateľ
turnaja odohral prvé a tretie stretnutie a družstvo, ktoré bude najvzdialenejšie od miesta konania, bude hrať druhé a
tretie stretnutie. Žrebovanie sa uskutoční dňa 8. 5. 2023.
Sumár výsledkov turnaja určí výsledné poradie, pričom víťazi barážovej skupiny postupujú na finálový turnaj M-SR.
Termín: 13. 5. 2023
Finálový turnaj M-SR:
Počet účastníkov: 8 družstiev
Družstvá budú rozdelené do dvoch štvorčlenných skupín „A“ a „B“. Nasadené budú do každej skupiny dve družstvá
umiestnené na 1. mieste v prvej časti súťaže. K nim budú žrebom priradené družstvá, ktoré postúpili z barážových
skupín, tak aby sa v jednej skupine stretli maximálne dve družstvá z jednej oblasti. 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)
III)

1A – 2B
3A – 4B

II)
IV)

2A – 1B
4A – 3B

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 v stretnutiach III) a IV) o 7. miesto
Termín: 19. – 21. 5. 2023
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1.9

M SR mladší žiaci 6-ky O-VY

Pre túto úroveň súťaže sú vydané pravidlá, ktoré sú dostupné na webovej stránke SVF (odkaz TU).
Súťaže prebehnú v dvoch častiach.
Prvá časť - základná
Prvá časť súťaže sa musí odohrať v období od 24.9.2022 (najskorší možný termín kola) do 14.5.2023 (najneskorší
možný termín kola). Systém súťaže bude navrhnutý na základe počtu prihlásených družstiev a schválený na pracovnej
porade zástupcov družstiev.
Finálová časť
Na finálový turnaj M-SR mladších žiakov postúpia prvé družstvá zo skupiny Západ, Stred a Východ po prvej časti
súťaže (3 družstvá).
Finálový turnaj M-SR:
Počet účastníkov: 3 družstvá
Družstvá odohrajú systémom každý s každým. Sumár výsledkov turnaja určí výsledné poradie.
Termín: 6. 5. 2023

1.10

M SR mladšie žiačky 6-ky O-VY

Pre túto úroveň súťaže sú vydané pravidlá, ktoré sú dostupné na webovej stránke SVF (odkaz TU).
Súťaže prebehnú v dvoch častiach.
Prvá časť - základná
Prvá časť súťaže sa musí odohrať v období od 24.9.2022 (najskorší možný termín kola) do 14.5.2023 (najneskorší
možný termín kola). Systém súťaže bude navrhnutý na základe počtu prihlásených družstiev a schválený na pracovnej
porade zástupcov družstiev.
Finálová časť
Na finálový turnaj M-SR mladších žiačok postúpia priamo prvé dve družstvá zo skupiny Bratislava, prvé dve družstvá
zo skupiny Západ, prvé tri družstvá zo skupiny Stred a prvé tri družstvá zo skupiny Východ.
Finálový turnaj M-SR:
Počet účastníkov: 10 družstiev
Družstvá budú rozdelené do dvoch päťčlenných skupín „A“ a „B“. Nasadené budú do každej skupiny dve družstvá
umiestnené na 1. mieste v prvej časti súťaže. K nim budú žrebom priradené družstvá z druhých miest tak, aby sa v
jednej skupine nestretli prvé dve družstvá z jednej oblasti. Následne budú k nim žrebom priradené družstvá, ktoré sa v
prvej časti súťaže umiestnili na 3. mieste tak, aby sa tieto nestretli v jednej skupine. 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:
I)

1A – 2B

II)

2A – 1B

Družstvá umiestnené na 3. mieste v skupine zohrajú stretnutie o 5. miesto.
III)

3A – 3B

Družstvá umiestnené na 4. mieste v skupine zohrajú stretnutie o 7. miesto.
IV)

4A – 4B
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Družstvá umiestnené na 5. mieste v skupine zohrajú stretnutie o 9. miesto:
V)

5A – 5B

Víťazi stretnutí I) a II) zohrajú finále o 1. miesto, porazení v stretnutiach I) a II) o 3. miesto.
Termín: 6. - 8. 5. 2023

1.11

Mladší žiaci a žiačky 4-ky O-VY

Pre túto úroveň súťaže sú vydané pravidlá, ktoré sú dostupné na webovej stránke SVF (odkaz TU).
Súťaž prebehne iba v jednotlivých oblastiach.
Hrajú družstvá v jednotlivých skupinách podľa oblastí. Riadiacu kompetenciu pre súťaž deleguje SK SVF na Oblastné
výbory SVF, ktoré vydajú Vykonávacie pokyny pre túto časť súťaže.

1.12

Mladší žiaci a žiačky 3-ky O-VY

Pre túto úroveň súťaže sú vydané pravidlá, ktoré sú dostupné na webovej stránke SVF (odkaz TU).
Súťaž prebehne iba v jednotlivých oblastiach.
Hrajú družstvá v jednotlivých skupinách podľa oblastí. Riadiacu kompetenciu pre súťaž deleguje SK SVF na Oblastné
výbory SVF, ktoré vydajú Vykonávacie pokyny pre túto časť súťaže.

1.13

Festival mládeže

Festival mládeže bude spoločným podujatím pre kategórie mladší žiaci a žiačky 3-kový volejbal a mladší žiaci a žiačky
4-kový volejbal. Festival bude organizovaný SVF v spolupráci s príslušným Oblastným výborom, resp. základnou školou.
Festival sa uskutoční počas jedného dňa, pričom bude prebiehať regionálne (Oblasť Bratislava + Oblasť Západ a Oblasť
Stred + Oblasť Východ).
Festival bude prebiehať na vonkajších trávnatých ihriskách, pričom budú počas neho realizované aj rozličné sprievodné
akcie.
Na Festival mládeže sa bude môcť prihlásiť akékoľvek družstvo (formát „open“) z kategórie mladší žiaci a žiačky 3-kový
a mladší žiaci a žiačky 4-kový volejbal. V prípade nenaplnenia kapacity turnaja môžu byť oslovené aj družstvá zo
školských súťaží.
Konkrétne podrobnosti o Festivale mládeže, vrátane propozícii a presných podmienok, budú distribuované klubom
najneskôr do 31. 3. 2023.
Termín Festivalu mládeže:

1.14

v prvej polovici mesiaca jún 2023

Pohár mládeže ObV Východ SVF kadetov, kadetiek, žiakov a žiačok

Bude vypísaný dodatočne, ak bude potvrdený dostatočný záujem o túto súťaž, počas letného obdobia na vonkajších
ihriskách ako súčasť prípravy pre nasledujúci súťažný ročník.
Súťaž prebehne v dvoch častiach : prvá v oblastiach a druhá ako slovenské finále.
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1.15
mládeže

Spoločné ustanovenia pre M SR

1.21.1 Pre finálovú časť 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.
1.21.2 Usporiadateľom finálových turnajov budú Oblastné výbory SVF (ObV SVF) v spolupráci s klubmi zo svojej oblasti.
Každý ObV SVF usporiada po dva finálové turnaje z nasledovných kategórií:
- „A“ kategória - 1 pre juniorov/juniorky a kadetov/kadetky,
- „B“ kategória - 1 pre starších žiakov/žiačky a ml. žiakov/žiačky v 6-kovom volejbale,
Oznámenie o usporiadateľoch bude dané do 31.1.2023 na základe rozhodnutia Rady regionálneho volejbalu.
1.21.3 Každý usporiadateľ finálového turnaja dostane od SVF dotáciu na krytie nákladov podujatia, ako napr. prenájmy,
materiál, technické zabezpečenie a pod. Výška refundácie nákladov na organizáciu bude v závislosti od počtu
zúčastnených družstiev na základe schváleného rozpočtu pre Úsek mládeže a uzatvorenej zmluvy medzi SVF a ObV
SVF.
Organizujúci ObV SVF a klub budú zodpovední iba za športovo-technické zabezpečenie podujatia ako: haly,
usporiadatelia, zápis a pod. Odmeny a cestovné náhrady rozhodcov za finálové turnaje M-SR mládeže znáša SVF.
Náklady na stravné a ubytovanie rozhodcov znáša usporiadateľ. Náklady na oceňovanie (medaile, poháre) znáša SVF.
Ubytovanie a stravu si zabezpečujú účastníci individuálne. Tým, že usporiadateľ finálového turnaja bude ObV SVF,
nebude ovplyvnená účasť družstiev za tú-ktorú oblasť. Počet postupujúcich z oblastí bude taký, ako je uvedené v rozpise
príslušnej súťaže. Usporiadateľ nezaberie žiadne miesto inému účastníkovi.
1.21.4 Ak má jeden klub (subjekt) viac družstiev v jednej kategórii, môže ich prihlásiť do súťaže iba v jednej oblasti.
1.21.5 Ak sa po prvej časti súťaže umiestni viac družstiev jedného klubu na postupových pozíciách, do finálovej časti
postupuje iba najvyššie umiestnené družstvo daného klubu (subjektu) a na ďalšie miesto postupuje ďalší v poradí.
1.21.6 Ak má klub na hosťovaní typu „M-S“ hráčov mládežníckych kategórií v ŠŠV Nitra alebo ŠŠV Trenčín, ich počet
nie je obmedzený. Takýmto hráčom bude umožnený súbežný štart v materskom klube za vekové kategórie, pre ktoré
spĺňajú podmienku veku a v novom klube, výhradne v súťaži dospelých. V tomto prípade hosťovania nedochádza ku
zmene klubovej príslušnosti hráča. Procesne sa toto hosťovanie riadi ostatnými ustanoveniami Registračného a
prestupového poriadku. Hosťovanie „M-S“ nie je povolené pre hráčov/hráčky, ktoré sú členmi klubov, ktoré majú pre
daný súťažný ročník uzatvorenú farmársku zmluvu s iným klubom.

1.16

Miesto konania a začiatky stretnutí

1.22.1 Všetky stretnutia sa hrajú v telocvičniach alebo hracích halách, ktoré zodpovedajú platným Medzinárodným
pravidlám volejbalu s úpravami v súlade s týmito Vykonávacími pokynmi, Adresár družstiev a hracích hál (telocviční)
tvorí prílohu k týmto Vykonávacím pokynom (bude vydaný po zaradení prihlášok družstiev do súťaže a overení hál). SK
O-VY SVF si vyhradzuje právo overiť údaje, družstvom uvedené v prihláške do súťaže a uvedené v adresári. Za týmto
účelom je družstvo povinné na výzvu SK O-VY SVF sprístupniť hraciu halu (telocvičňu). 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 súťaže. Každé
družstvo má možnosť uviesť do adresára jednu až dve hracie haly - hala "A" (základná), hala "B" (náhradná), pričom
obe musia spĺňať všetky podmienky Športovo-technických dokumentov SVF.
1.22.2 Začiatky stretnutí sú stanovené nasledovne:
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 poznámke
zápisu 1. stretnutia a podpísaná kapitánmi oboch družstiev! Turnaje majú začiatok 1. stretnutia o 9:00 hod..
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.
1.22.3 Hracie dni a vymedzené časy začiatkov stretnutí alebo turnajov
• nedeľa 9:00 – 14:00 - dospelí, juniori/ky (možná dohoda na porade zástupcov klubov a oddielov)
• sobota 9:00 – 15:00 - st. žiaci, st. žiačky, mladšie žiactvo 6-kový volejbal
• nedeľa 9:00 – 14:00 - kadeti, kadetky, mladšie žiactvo 4-kový a 3-kový volejbal
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1.17

Účastníci súťaží 2022/2023

Budú́ doplnení́ na základe podaných prihlášok do súťaže a zverejnení v ÚS.

1.18

Predohrávanie a dohrávanie stretnutí

1.24.1 Predohrávať stretnutie je možné:
a) stretnutie (dvojstretnutie) je možné predohrať len vo výnimočných prípadoch max. 15 dní pred termínom stretnutia
po procese, ako je špecifikovaný v bode 1.24.3 pri závažných príčinách, pre ktoré nemožno stretnutie odohrať
v pôvodnom termíne.
b) z dôvodu účasti členov družstva na reprezentačných alebo medzinárodných podujatiach. Súhlas musí udeliť
SK O-VY SVF. Predohrávanie z tohto dôvodu je bez poplatku.
1.24.2 Dohrávanie stretnutia je možné:
a) z dôvodu účasti členov družstva na reprezentačných podujatiach. Súhlas musí udeliť SK O-VY SVF. Stretnutie musí
byť odohrané maximálne do 15 dní od pôvodného termínu. Vo výnimočných prípadoch môže SK O-VY SVF umožniť
odohranie aj v dlhšom intervale od pôvodného termínu. Dohrávanie z tohto dôvodu je bez poplatku.
b) stretnutie (dvojstretnutie) je možné dohrávať len vo výnimočných prípadoch max. 15 dní po termíne stretnutia po
procese, ako je špecifikovaný v bode 1.24.3 pri závažných príčinách, pre ktoré nemožno stretnutie odohrať v pôvodnom
termíne. Vo výnimočných prípadoch môže SK O-VY SVF umožniť dohranie aj v dlhšom intervale od pôvodného termínu.
Toto sa nevzťahuje na posledné tri kolá konkrétnej časti súťaže. Súhlas musí udeliť SK O-VY SVF.
c) vo výnimočných prípadoch zo zdravotných dôvodov (okrem prípadov zákazu športových akcií vyhláseného
hygienikom, resp. uložených karanténnych opatrení). Za dohrávanie z týchto výnimočných dôvodov platí žiadateľ
poplatok 33,-€ a o termíne dohrania stretnutia rozhodne SK O-VY SVF na základe vopred doložených zdravotných
dokumentov, ktoré má SK O-VY SVF právo si overiť. Za relevantný dokument bude SK O-VY 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 kategórii. V opačnom prípade sa bude jeho/jej štart považovať za neoprávnený.
1.24.3 Žiadosť o zmenu v organizácii stretnutí (zmena miesta, termínu, času, výmena usporiadateľov)
a) doručí žiadateľ so stanoviskom súpera a dokladom uhradenia poplatku (ak sa vyžaduje) na adresu SK O-VY SVF:
- viac ako 14 dní pred termínom stretnutia - poplatok sa nevyžaduje
- ak je žiadosť so stanoviskom súpera doručená menej ako 14 dní, ale viac ako 7 dní pred termínom nového
termínu stretnutia pri predohrávaní, alebo menej ako 14 dní pred pôvodným termínom pri dohrávaní, musí
byť doložená dokladom o uhradení poplatku 10,- €.
- ak je žiadosť doručená menej ako 7 dní pred novým termínom stretnutia pri predohrávaní a menej ako 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 žiadosť doložená dokladom o uhradení poplatku 25,-€. SK O-VY SVF vyhovie takejto žiadosti iba po
overení uvedených skutočností a doložení relevantných dokladov o vzniknutom stave zo strany klubu.
V prípade, že sa preukáže ako dôvod žiadosti o zmenu vyššia moc, bude poplatok žiadateľovi vrátený.
b) žiadosť o zmenu miesta z haly „A“ do haly „B“, ktorá je uvedená v Adresári družstiev, doručená usporiadateľom
stretnutia (žiadateľom) viac ako 7 dní pred termínom stretnutia sa realizuje bez poplatku a bez súhlasu súpera.
c) ak žiadosť nie je zaslaná z e-mailu žiadateľa uvedeného v Adresári družstiev, alebo nie je doložená stanoviskom
súpera, alebo chýba doklad o uhradení poplatku, nebude predmetná žiadosť prejednávaná.
d) akákoľvek zmena nadobúda platnosť až vydaním oznamu o zmene zo strany SK O-VY SVF.
e) pri nepredvídateľných okolnostiach (ako napr. pandémia, zákaz alebo obmedzenie športových podujatí́ a pod.) môže
SK O-VY SVF rozhodnúť̌ o odpustení́ poplatku.
1.24.4 Zmena hracieho času
a) v športových halách, kde hrajú súčasne súťaže viaceré družstvá (napr.: muži, ženy, volejbal, basketbal a pod.),
požiada usporiadateľ o zmenu začiatku stretnutia. Zmena musí byť dotknutým účastníkom potvrdená písomne zo strany
SK O-VY SVF. Pokiaľ ide o zmenu hracieho času stretnutia v rámci vymedzeného časového vymedzenia v bode 1.22.3,
bude táto zmena schválená zo strany SK O-VY SVF aj bez súhlasu súpera a bez poplatku pri doložení žiadosti min. 14
dní pred termínom stretnutia.
b) pri žiadosti o zmenu hracieho času, ktorá́ je doručená́ na SK O-VY SVF min. 14 dní vopred, sa nevyžaduje súhlas
súpera, pokiaľ̌ sa stretnutie odohrá́ v časovom vymedzení́ podľa bodu 1.22.3.
ObV Východ SVF, Smetanova 1246/2 , 080 05 Prešov, web: www.svfov.sk
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1.19

Úhrada nákladov

Všetky družstvá štartujú na vlastné náklady.
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2 TECHNICKÉ USTANOVENIA
2.1

Predpis

Hrá sa podľa platných oficiálnych Medzinárodných pravidiel volejbalu a Športovo-technických dokumentov SVF. Všetky
stretnutia v súťažiach riadených SK O-VY SVF sa odohrajú bez technických oddychových časov.
2.1.1 Zlatý́ set
V prípade, že sa hrá systémom na dve hrané stretnutia (doma a vonku) a dôjde k situácii, kedy obe družstvá́ získali
rovnako po tri body (3:2 a 2:3; 3:0 alebo 3:1 a 0:3 alebo 1:3), rozhodne o postupujúcom zlatý́ set, ktorý́ sa hrá
bezprostredne po skončení́ druhého stretnutia (prestávka medzi koncom druhého stretnutia a začiatkom zlatého setu
je 3 minutý). Pre zlatý́ set platia rovnaké́ pravidlá ako pre rozhodujúci piaty set: pred zlatým setom prebehne
žrebovanie za účasti kapitánov družstiev a rozhodcu (rozhodcov), hrá sa do 15 s minimálnym rozdielom dvoch bodov
(15:13, 16:14, 17:15, ...), pri dosiahnutí́ ôsmeho bodu prvým z družstiev si družstvá́ menia strany, každé́ družstvo má
k dispozícii 6 riadnych striedaní́ a dva oddychové́ časy. Všetky uložené́ tresty (tresty členov družstva za správanie i
tresty za zdržiavanie) v druhom stretnutí́ ostávajú́ v platnosti aj pre zlatý́ set. Oba zápisy o stretnutí́ (z druhého
stretnutia i zo zlatého setu) podpíšu kapitáni družstiev po ich dokončení́ zapisovateľom až̌ po skončení́ zlatého setu.

2.2

Vekové kategórie

Muži:
Juniori:
Kadeti:
St. žiaci:
Ml. žiaci - 6:
Ml. žiaci - 4 (MIDI):
Ml. žiaci - 3 (MINI):

2.3

bez vekového obmedzenia
1. 1. 2003 a mladší
1. 1. 2005 a mladší
1. 1. 2007 a mladší
1. 1. 2009 a mladší
1. 1. 2010 a mladší
1. 1. 2011 a mladší

Ženy:
Juniorky:
Kadetky:
St. žiačky:
Ml. žiačky - 6:
Ml. žiačky - 4 (MIDI):
Ml. žiačky - 3 (MINI):

bez vekového obmedzenia
1. 1. 2003 a mladšie
1. 1. 2005 a mladšie
1. 1. 2007 a mladšie
1. 1. 2009 a mladšie
1. 1. 2010 a mladšie
1. 1. 2011 a mladšie

Podmienky účasti

Do súťaží elektronicky zadaná prihláška cez Informačný systém slovenského volejbalu (ISSV) do 15. 8. 2022 pre súťaže
2. ligy mužov a žien, 2. ligy juniorov a junioriek, kadetov, kadetiek, starších žiakov, starších žiačok a do 20.9.2022 pre
všetky súťaže mladšieho žiactva (6-ky, 4-ky a 3-ky).
Prihlášku podáva klubový manažér pomocou 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 alebo tretím subjektom, ktoré sú organizované v SVF.
Klubový manažér 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 emailová adresa.
V prípade, že by nemohol klubový manažér ISSV zadať prihlášku elektronicky, môže vo výnimočnom prípade doručiť
prihlášku e-mailom na SK O-VY SVF (petruf@svfov.sk) do stanoveného termínu. Táto prihláška je prílohou č. 1
k Vykonávacím pokynom (Formulár MS-1), pričom musí byť potvrdená podpisom zodpovedného funkcionára,
oprávneného konať v mene klubu. V prípade, že bude zaslaný nečitateľný sken, SK O-VY SVF si vyžiada doručenie
originálu poštou. V tomto prípade je odosielateľ povinný doručiť originál do 3 dní od vyžiadania na adresu SK O-VY
ObV Východ SVF, Smetanova 1246/2 , 080 05 Prešov, web: www.svfov.sk
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SVF. Prihlášku za družstvo je oprávnená podpísať iba osoba, ktorá je riadnym členom SVF. Podpisové vzory môžu
uviesť iba osoby, ktoré sú riadnymi členmi SVF. Títo uvedú aj svoje registračné číslo.
Do súťaží budú zaradené iba kluby, ktoré:
• nebudú mať záväzky voči iným subjektom v SVF v zmysle Smernice pre štart družstiev v súťažiach SVF
• uhradia súťažný vklad do súťaže na účet ObV Východ SVF (SK06 0900 0000 0005 0049 7973) s uvedením
názvu klubu a počtu družstiev klubu v danej súťaži do poznámky
• uhradia členský poplatok klubu v sume 20,- € za oddiel/klub bez ohľadu na počet družstiev na účet ObV Východ
SVF
Žrebovanie súťaží bude vykonané na porade vedúcich družstiev spolu s odsúhlasením systému súťaží, pričom
o termíne a mieste konania porady vedúcich družstiev bude zverejnená informácia vopred po nasledovných
skutočnostiach:
- po doručení prihlášok,
- po preverení platnosti čestných vyhlásení o záväzkoch a prípadnom arbitrážnom konaní,
- po zaradení prihlášok a overení regulárnosti hracích hál.
V prípade oneskoreného zadania prihlášky do súťaží ObV Východ SVF do systému ISSV (max. +7 dní) bude družstvu
udelená pokuta podľa sadzobníka pokút.

2.4

Vklady do súťaže

Pre súťažný ročník 2022/23 sú stanovené nasledovné vklady do súťaži za družstvo:
2. liga muži, 2. liga ženy, 2. liga juniori, 2. liga juniorky
kadeti, kadetky
starší žiaci, staršie žiačky
mladší žiaci 6-kový, mladšie žiačky 6-kový
mladší žiaci 4-kový, mladšie žiačky 4-kový
mladší žiaci 3-kový, mladšie žiačky 3-kový

60, - €
60, - €
60, - €
40, - €
40, - €
40, - €

Zároveň zdôrazňujeme, že pri všetkých platbách uhrádzaných na bankový účet ObV Východ SVF je potrebné uviesť
variabilný symbol daný šiestimi číslami, kde prvé štyri sú identifikačné číslo klubu a posledné dve označujú platby:
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

2.5

Náležitosti

2.5.1 Náležitosti jednotlivca a družstva
Pred stretnutím predkladá každé družstvo technickému delegátovi alebo rozhodcom:
a) aktuálne platnú súpisku družstva s číselným kódom z webovej stránky www.volleynet.sk, v listinnej alebo v
elektronickej podobe (využitím notebooku/tabletu/mobilu)*,
b) registračné preukazy hráčov a členov realizačného tímu, a to v podobe:
− plastovej kartičky,
− farebnej fotokópie plastovej kartičky,
− elektronického registračného preukazu (ERP) využitím notebooku/tabletu/mobilu,
− vytlačeného výpisu ERP z webovej stránky www.volleynet.sk,
* okrem družstiev SŠŠ Trenčín, ktoré štartujú na osobitnú súpisku vydanú a potvrdenú Športovým
úsekom SVF a SK SVF
Pokiaľ hráč alebo člen realizačného tímu nepredloží registračný preukaz (v zmysle bodu 2.5.1 písmeno b) týchto
Vykonávacích pokynov, nie je oprávnený zúčastniť sa stretnutia (v súlade s Článkom 6, bod 2, Súťažného poriadku
volejbalu).
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Pokiaľ na stretnutie nastúpi celé družstvo bez registračných preukazov postupuje sa podľa Článku 6, bod 4, Súťažného
poriadku volejbalu).
Ak sú́ náležitosti predložené́ v listinnej podobe, tak musia byť po dobu stretnutia k dispozícii na stole zápisu.
Termín na zadanie súpisiek do systému ISSV:
7 dní pred termínom prvého kola príslušnej súťaže
Súpisky zadáva výhradne klubový manažér cez ISSV.
Registračná komisia zverejní súpisku s numerickým kódom prostredníctvom webovej stránky www.volleynet.sk. Iba
takto vystavená súpiska umožňuje družstvu štart v súťaži. V prípade, že družstvo nezadá svoju súpisku v systéme ISSV
do stanoveného termínu, bude družstvu uložená poriadková pokuta vo výške 40,-€.
Stretnutia sa môže zúčastniť a v stretnutí môže byť v zápise zapísaný iba hráč a člen realizačného tímu, ktorí sú na
súpiske uvedení. Ak účastník stretnutia nepredloží pred stretnutím platný registračný preukaz, alebo v nutnom prípade
iný doklad špecifikovaný v článku 2.5.1 týchto Vykonávacích pokynov, nebude pripustený do stretnutia.
Ak družstvo nastúpi bez náležitostí uvedených v bode 2.5, rozhodca je povinný túto skutočnosť uviesť do zápisu
o stretnutí v časti Poznámky. Náležitosti budú overené po kontrole zápisu a družstvu bude uložená poriadková pokuta.
Do zápisu môže byť uvedených max. 5 členov realizačného tímu. Ich zloženie stanoví prvý 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 pozícii prvého trénera, pokiaľ spĺňajú kvalifikačné predpoklady.
Stretnutie však vedie ten, ktorý je v zápise stretnutia uvedený ako prvý tréner.
Hráči/hráčky 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 vek 23 rokov k 1. 1. kalendárneho roka.
Hráč, ktorý z hľadiska vekovej hranice spĺňa podmienky striedavého štartu v priebehu súťažného ročníka, môže
striedavý štart využívať až do skončenia súťažného ročníka (viď Súťažný poriadok volejbalu). Ostáva však hráčom
nižšieho družstva. V mládežníckych kategóriách striedavý štart nie je povolený.

2.5.1 Doplňovanie súpisky
Stanovený́ konečný́ termín na doplňovanie súpisiek v súťažnom ročníku 2022/23 pre mládežnícke súťaže je do
28.2.2023
Pri doplňovaní́ súpisky sa postupuje ako pri zadaní́ súpisky cez klubového manažéra ISSV, ktorý́ do uvedeného
termínu zadá́ doplnenie hráča.
V prípade, že hráč̌/hráčka prestúpi do zahraničia, musí́ byť zo súpisky vyradený́ /-á. Jeho/jej zaradenie je možné́ iba
vtedy, ak sa mu/jej zahraničný́ transfer skončí do stanoveného termínu doplňovania súpisiek (28.2.2023) a družstvo
do tohto dátumu požiada o jeho/jej zaradenie do súpisky
2.5.1.1 Po stanovenom konečnom termíne na doplňovanie do súpisiek je možné́ doplniť̌ na súpisku iba:
2.5.1.1.1 hráča/hráčku, ktorý́ /-á bol/-a kmeňovým hráčom klubu k 28. 2. 2023,
2.5.1.1.2 hráča/hráčku, ktorý́ /-á je prvo-registrovaný/-á (nie cudzinec/cudzinka),
2.5.1.1.3 hráča/hráčku o ktorého/ktorej uvoľnenie na finálovú časť M SR požiada materský klub, ktorý ho/ju
dodal do SŠŠ Trenčín alebo SŠŠ Nitra a SŠŠ Trenčín alebo SŠŠ Nitra ho/ju uvoľní. V takom prípade je
hráč/hráčka povinný/á odohrať finálovú časť M SR za materský klub.

2.5.2 Preraďovanie hráčov/hráčok
Preraďovať hráčov/hráčky na súpiskách je možné podľa Súťažného poriadku volejbalu.

2.5.3 Štart cudzincov
Počet cudzincov v jednom družstve v súťažnom ročníku 2022/2023 v súťažiach ObV Východ SVF dospelých je
neobmedzený. Platí pravidlo, že v jednom momente musia byť v hre na ihrisku minimálne traja hráči, ktorí majú prvotnú
registráciu v rámci Slovenskej republiky (t. j. nepôsobia v súťaži na zahraničný transfer). Porušenie tohto pravidla sa
posudzuje ako neoprávnená účasť člena družstva v hre a budú vyvodené hracie dôsledky, pričom zodpovednosť za
dodržanie tohto ustanovenia je na samotnom družstve.
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V súťažiach mládeže je počet cudzincov neobmedzený. Platí pravidlo, že v jednom momente musia byť v hre na ihrisku
minimálne traja hráči (v prípade súťaží, kde družstvo tvorí na ihrisku 6 hráčov) a minimálne dvaja hráči (v prípade 4kového a 3-kového volejbalu), ktorí majú prvotnú registráciu v rámci Slovenskej republiky (t. j. nepôsobia v súťaži na
zahraničný transfer). Štart cudzincov v týchto súťažiach je podmienený predloženia relevantného dokladu polície o
dlhodobom pobyte cudzinca na území SR - za takýto sa pokladá dĺžka pobytu nad 90 dní.
Osobitné ustanovenie v súvislosti s ukrajinskými hráčmi/hráčkami pre súťažný ročník 2022/23:
V špecifických prípadoch, na základe schválenia od Technického a medzinárodného úseku SVF (TMÚ SVF), môže byť
uznaný ako relevantný doklad aj čestné prehlásenie, ktoré poskytne na vyžiadane TMÚ SVF.
Vzor čestného prehlásenia:
ČESTNÉ PREHLÁSENIE / AFFIDAVIT / АФІДЕВІТ
Čestne prehlasujem, že môj syn / dcéra .............................., narodená dňa ............................... nie je registrovaný-(á)
ako hráč/hráčka v Ukrajinskom volejbalovom zväze.
Zároveň potvrdzujem, že neodohral-(a) žiadny súťažný zápas na Ukrajine.
V prípade nepravdivo uvedených skutočností, beriem na vedomie všetky dôsledky.
I herewith confirm that my son / daughter .............................., born on .............................. is not registered as a player
in the Ukrainian Volleyball Federation. At the same time, I confirm that he has not played any official volleyball match
for a club, school etc. in Ukraine. In case of false information, I take note of all the consequences.
Урочисто заявляю, що мій син / донька ......................................., р.н. ......................
не зареєстрований як гравець в Українській федерації волейболу.
Я підтверджую, що він не брав участі у жодних змаганнях в Україні.
У випадку надання недостовірної інформації, я несу повну відповідальність за наслідки.
Dátum / Date/ Дата

........................................................

........................................................
Podpis hráča / Player’s signature
Підпис гравця Підпис батьків

........................................................
Podpis rodiča / Parents signature

2.5.4 Náležitosť jednotlivca - účastníka súťaží SVF
Registračný preukaz účastníka súťaží SVF je platný, ak obsahuje náležitosti v zmysle Registračného a prestupového
poriadku volejbalu:
• Meno a priezvisko
• Registračné číslo
• Podpis zástupcu SVF
• Dátum narodenia člena
• Dobu platnosti
• Fotografiu člena

2.5.5 Prolongácia členov a členský poplatok
Prolongácia všetkých členov prebehne v systéme ISSV k 31. 12. 2022 o 23:59 h. Po tomto dátume klub svojim členom
aktivuje profil v systéme ISSV. Systém na základe toho vygeneruje klubu faktúru za členské poplatky na nasledujúci
rok. Nových členov bude možné obdobne aktivovať aj neskôr v priebehu roka.
Výška členského poplatku:
- osoba do 18 rokov: 2,-€
- ostatné osoby s vekom 18 a viac rokov: 4,-€
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2.6

Kritériá pre získanie licencie trénera na súťažný ročník 2022/2023

LICENCIA A
Vyžaduje sa u prvých trénerov reprezentačných, extraligových družstiev, zodpovedných trénerov v COP, CTM a u
asistentov trénera pri reprezentačných družstvách.
Trénerská kvalifikácia

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

Absolvovanie licenčných seminár

absolvovanie licenčného seminára je pre ročník
2022/23 povinné

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.

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.

Absolvovanie licenčných seminárov

absolvovanie licenčného seminára je pre ročník
2022/23 povinné

Licenčné poplatky

30 € v prípade trénerov 3. triedy

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.

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, MSR kadetov a kadetiek, u asistentov trénera pri
extraligových družstvách,
- absolvent trénerských kurzov FIVB 2. triedy.

Absolvovanie licenčných seminárov

absolvovanie licenčného seminára je pre ročník 2022/23
povinné

Licenčné poplatky

15,-€
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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). U hlavných trénerov v oblastných súťažiach kadetov(-iek) a juniorov(-iek) stačí (sa
vyžaduje) licencia C.
Trénerská kvalifikácia

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

Absolvovanie licenčných seminárov

absolvovanie licenčného seminára je pre ročník
2022/23 povinné

Licenčné poplatky

10,-€

Spoločné ustanovenia
Poplatky za licencie trénerov na všetkých úrovniach sa vopred neuhrádzajú. Budú vygenerované a fakturované klubu.
Tréneri, ktorí získali trénerské vzdelanie v zahraničí a uchádzajú sa o trénerskú licenciu na Slovensku, sa musia
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 s 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 2022/2023.
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 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,-€.

2.7

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.

2.8

Povinnosti usporiadateľa

Povinnosti usporiadateľa súťažného stretnutia a dôsledky ich neplnenia sú uvedené v Súťažnom poriadku volejbalu.
Špecifické povinnosti sú uvedené vo Vykonávacích pokynoch.
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.

2.8.1 Lopty
Všetky oficiálne súťaže riadené SVF v súťažnom ročníku 2022/2023 sa odohrajú výhradne s loptami zn. Mikasa podľa
tu uvedených typov:
• 1. liga muži/ženy
V200W, V300W, MVA 200, MVA 300, MVA 310
• 1. liga juniori/juniorky
V200W, V300W, V320W, MVA 200, MVA 300, MVA 310
• M SR kadeti a kadetky
V200W, V300W, V320W, MVA 200, MVA 300, MVA 310
• M SR st. žiactvo
V200W, V300W, V320W, MVA 200, MVA 300, MVA 310
• M SR ml. žiactvo 6-kový
V200W, V300W, V320W, MVA 200, MVA 300, MVA 310
• M SR ml. žiactvo 4-kovy
V200W, V300W, V320W, MVA 200, MVA 300, MVA 310
• M SR ml. žiactvo 3-kovy
VS170W, SKV5
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Všetky stretnutia na finálových turnajoch mládeže sa hrajú s 3 loptami, ostatné súťaže sa môžu hrať s jednou loptou.
Typ lopty na finálový turnaj staršieho žiactva, kadetských a juniorských kategórií je V300W/MVA 300 alebo vyšší (v
prípade potreby zapožičia SVF). Na stretnutie sa používa iba jeden typ lopty Mikasa, s ktorými sa rozcvičia obe družstvá.
Usporiadateľ pre súpera zabezpečí minimálne 7 ks z uvedeného typu 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.

2.8.2 Organizácia stretnutia
Riadi sa ustanoveniami Súťažného poriadku volejbalu a Zákonom č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových
podujatí a inej súvisiacej legislatívy SR.

2.8.3 Podávači lôpt a utierači podlahy
Na stretnutia finálových turnajov M SR mládeže vo všetkých kategóriách okrem mladšieho žiactva (4-kový, 3-kový) je
usporiadateľ povinný zabezpečiť minimálne štyroch podávačov lôpt a štyroch utieračov hracej plochy, pričom utierač
môže plniť aj funkciu podávača.

2.8.4 Parametre súťažných hál
2.8.4.1 Pokiaľ sa stretnutia hrajú v halách a telocvičniach, ktoré nezodpovedajú Medzinárodným pravidlám volejbalu
(hracia plocha 31 x 19 m), musí byť dodržaná zásada, že okolo ihriska (obdĺžnik s rozmermi 18 x 9 m) je voľná zóna
najmenej 3 m široká, nad ktorou je voľný priestor bez akejkoľvek prekážky, vysoký najmenej 7 m od hracej plochy.
Povolená tolerancia rozmeru voľnej zóny je min. 2 m okolo ihriska a min. 5,5 m výšky. SK O-VY SVF na základe žiadosti
družstva udelí družstvu výnimku, a to iba v obciach a mestách, kde niet inej možnosti hrania súťaže. Pritom nariadi
zjednať úpravy v hale tak, aby sa v čo najmenšom rozsahu výnimka uplatňovala.
2.8.4.2 Teplota v hracej hale musí dosahovať minimálne 16 °C. Na meranie teploty je usporiadateľ stretnutia povinný
zabezpečiť funkčný teplomer na stôl zápisu.

2.8.5 Signalizačné vybavenie
2.8.5.1 Na stretnutia finálových turnajov mládeže (okrem mladšieho žiactva 4-kový a 3-kový) je usporiadateľ povinný
zabezpečiť 2 sady tabuliek na striedanie s obojstranným číslovaním od 1 do 22. Minimálna veľkosť čísel je 15 cm.
2.8.5.2 Usporiadateľ je povinný zabezpečiť ukazovateľ skóre. Počas stretnutia musí byť na stole zápisu. Obsluha, ktorou
je buď zapisovateľ, alebo jeho asistent, zobrazuje skóre prebiehajúceho setu a skóre už odohraných setov.
2.8.5.4 Na stretnutia finálových turnajov mládeže (okrem mladšieho žiactva 4-kový a 3-kový) je usporiadateľ povinný
zabezpečiť hlásateľskú službu prostredníctvom akustickej aparatúry.

2.8.6 Zapisovateľ
Usporiadateľ je povinný na stretnutie (okrem mladšieho žiactva 4-kový a 3-kový) zabezpečiť kvalifikovaného
zapisovateľa s platným registračným preukazom SVF a s platnou licenciou zapisovateľa, ktorá ho oprávňuje k výkonu
činnosti zapisovateľa. Tento povinne uvedie číslo registračného preukazu do Protokolu o stretnutí.

2.8.7 Výška siete
Ženy, juniorky, kadetky:
Muži, juniori, kadeti:
Starší žiaci:
Staršie žiačky:

224 cm
243 cm
235 cm
220 cm

Mladší žiaci 6-kový:
Mladší žiaci 4-kový:
Mladšie žiačky 6-kový, 4-kový:
Mladší žiaci 3-kový:
Mladšie žiačky 3-kový:

230 cm
220 cm
215 cm
210 cm
205 cm

2.8.8 Rozhodcovská stolička
Usporiadateľ je povinný na stretnutie vyhovujúcu rozhodcovskú stoličku s možnosťou bezpečného a pohodlného státia
s výškou plošiny na státie cca 140 cm od podlahy, alebo s nastaviteľnou výškou plošiny.

2.8.9 Dresy a ich vyhotovenie
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Družstvá sú povinné zabezpečiť pre súťažné stretnutia dresy a ich číselné označenie v súlade s Medzinárodnými
pravidlami volejbalu. Za jednotný výstroj sa považuje rovnaké vybavenie hráčov/hráčok dresom (tričkom) a trenírkami
rovnakej dĺžky (príp. legíny). Pokiaľ má hráč/hráčka číslo aj na trenírkach, musí byť zhodné s číslom na drese.
2.8.9.1 V prípade, že družstvo používa v stretnutí dvoch liberov, títo môžu mať dres navzájom rozličnej farby. Dresy
libera musia byť výrazne odlišné od ostatných hráčov, nie len odtieňom farby.
2.8.9.2 Usporiadateľ musí pripraviť 2 ks vesty pre novovymenované libera - pre každé družstvo jednu.

2.9

Pokuty

SK O-VY SVF pri porušení Športovo-technických dokumentov SVF v súťažiach uloží poriadkovú pokutu v súlade so
Sadzobníkom pokút, ktorý je prílohou č. 2 k Vykonávacím pokynom.
Pokuty je možné uhradiť priamou platbou na účet ObV Východ SVF, alebo prevodným príkazom na účet ObV Východ
SVF:
IBAN: SK06 0900 0000 0005 0049 7973
Pri vklade na účet vkladateľ musí navýšiť čiastku o výšku poplatku za vklad v hotovosti, ktorý je účtovaný bankou a do
správy pre prijímateľa uviesť družstvo/jednotlivca a ÚS, v ktorej bola pokuta udelená. Družstvo/jednotlivec je povinný
doručiť na SK O-VY SVF doklad o uhradení pokuty v termíne jej splatnosti. V prípade, že družstvo/jednotlivec predmetný
doklad nedoručí, v súlade s platnými Športovo-technickými dokumentami SVF sa mu automaticky zastavuje činnosť až
do termínu doručenia dokladu úhrady (viď Disciplinárny poriadok a Súťažný poriadok volejbalu).

2.10

Hlásenie výsledkov

2.10.1 Usporiadateľ stretnutí resp. turnaja je povinný nahlásiť výsledky na SK O-VY SVF e-mailom, pomocou aplikácie
WhatsApp alebo formou SMS správy, a to najneskôr do 10:00 h. v prvý pracovný deň od dňa konania stretnutia.
e-mail:
petruf@svfov.sk
WhatsApp, SMS:
0911 178 341
Nesplnenie povinnosti bude potrestané pokutou v zmysle Sadzobníka pokút.
2.10.2 Hlásenie výsledkov formou e-mailu, resp. WhatsApp alebo SMS:
Správa musí mať nasledujúci tvar: Súťaž Stretnutie Výsledok
Jednotlivé údaje sú oddelené jednou medzerou.
• súťaž je názov súťaže podľa rozpisu – 2KY, TKV, TV, CKV, CV, CK6V, C6V, CK4V, C4V, CK3V, C3V
• stretnutie je poradové číslo zápasu podľa Rozpisu súťaže 2022/2023,
• výsledok je pomer setov, kde na prvom mieste sú uvedené sety domáceho družstva, na druhom hosťujúceho,
vzájomne oddelené dvojbodkou. Za ďalšou medzerou sú do guľatej zátvorky uvedené skráteným zápisom
výsledky jednotlivých setov.
Príklady hlásenia výsledkov formou e-mailu alebo SMS:
TV 45 1:3 (-15, 17, -20, -22 ), 3:2 (18, -22, 23, -11, 13)
CK6V 02 3:0 (20, 15, 17), 1:3 (-19, 27, -23, -16)
2KY 78 2:3 (21, -19, 16, -21, -13), 3:0 (15, 23, 20)
Nahlasovať výsledky je možné iba z e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla, ktoré má organizačný pracovník klubu
uvedené v Adresári družstiev pre súťažný ročník 2022/2023.

2.11

Zápis o stretnutí

Pre všetky stretnutia priamo riadené SK O-VY SVF je možné používať zápisy formátu A3 alebo A4. Pre stretnutia v
súťažiach mladšieho žiactva 4-kový a 3-kový volejbal sa používajú upravené zápisy určené pre dané súťaže zo stránky
SVF.

2.12

Odosielanie zápisu o stretnutí

Tlačená forma zápisu sa neodosiela na SK O-VY SVF poštou. Usporiadateľ odošle sken zápisu alebo kvalitnú
fotografiu elektronicky na SK O-VY SVF (e-mail: petruf@svfov.sk alebo WhatsApp: 0911 178 341). Odoslanie zápisu
je povinný usporiadateľ realizovať najneskôr v prvý pracovný deň po stretnutí.
ObV Východ SVF, Smetanova 1246/2 , 080 05 Prešov, web: www.svfov.sk

20

ObV Východ SVF, Smetanova 1246/2 , 080 05 Prešov , obv.vychod.svf@svfov.sk
Pokiaľ bude sken (fotografia) zápisu nedostatočne čitateľný, SK O-VY SVF si vyžiada originál zápisu a ten odošle
usporiadateľ poštou nasledujúci pracovný deň.
Originál zápisu archivuje usporiadateľ stretnutia, ktorý je povinný predložiť ho v prípade vyžiadania SK O-VY SVF.

2.13

Rozhodcovia a súčinnosť s klubmi

Rozhodcov na stretnutia v súťažiach ObV Východ SVF (okrem mladšieho žiactva 6-kový, 4-kový a 3-kový) deleguje
Ivan Hudák, mobil: +421 904 381 297, e-mail: iwik.hudak@gmail.com .
Vo všetkých súťažiach O-VY rozhoduje 1. rozhodca. Stretnutia skupín mladších žiakov a žiačok rozhodujú tréneri alebo
usporiadateľom zabezpečený rozhodca.
Na stretnutia finálových turnajov M SR juniorov, M SR kadetov, M SR starších žiakov, M SR junioriek, M SR kadetiek
a M SR starších žiačok sú delegovaní dvaja rozhodcovia.
Družstvá všetkých súťaží majú právo navyše požiadať o delegovanie čiarových rozhodcov pre svoje stretnutia na
vlastné náklady. O takúto delegáciu musia požiadať SK O-VY SVF minimálne 7 dní vopred (mimo play-off).
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 Disciplinárnu komisiu 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 registračným preukazom SVF. 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.
Na stretnutiach môže byť prítomný aj hodnotiteľ rozhodcov, ktorý bude hodnotiť činnosť rozhodcov. AVR v spolupráci
s 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.
Odmeny a náležitosti sú stanovené podľa tu uvedenej Ekonomickej smernice pre odmeňovanie rozhodcov (ESOR)
schválenej pre súťažný ročník 2022/2023. V prípade zmeny akejkoľvek sadzby ESOR, zmena vstupuje do platnosti jej
uverejnením.
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 = 6,-€; 12 – 18 hod = 9,-€; nad 18 hod = 13.70,-€. Tieto sumy sa menia
Opatreniami MPSVR SR. V prípade zmeny počas súťažného ročníka, budú zmenené sumy platiť od momentu
uverejnenia.
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 10 % priemernej mesačnej ceny
PHM (nafta + benzín / 2) za kilometer podľa priemernej ceny PHM vydanej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci
mesiac. Výška cestovnej náhrady bude zverejňovaná na mesačnej báze SK SVF. Počet kilometrov sa určí ako
vzdialenosť z miesta bydliska, alebo miesta pobytu, pričom 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 paušálna sadzba 2,-€.
Usmernenie: pri účtovaní kilometrovného rozhodca pre určenie počtu kilometrov použije stránku
https://www.google.sk/maps/. Počet kilometrov určí ako vzdialenosť medzi miestom svojho bydliska uvedenom v
Adresári rozhodcov a miestom výkonu činnosti. Použije sa najkratšia vzdialenosť, ktorá sa násobí dvomi a následne
stanovenou sumou za cestovnú náhradu/1 km. Ak idú z jedného smeru, alebo z blízkeho smeru, viacerí rozhodcovia,
pričom jeden býva na mieste „A“, druhý (tretí) na mieste „B“, pri použití jedného vozidla sa určí počet kilometrov ako
súčet vzdialeností z miesta „A“ do miesta „B“ a k tomu vzdialenosť z miesta „B“ do mesta výkonu činnosti rozhodcov.
Opäť sa použije najkratšia vzdialenosť, ktorá sa násobí dvoma a následne stanovenou sumou za cestovnú náhradu /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).
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D) Odmena za výkon: sa bude vyplácať podľa platnej legislatívy SR týmito formami:
1) prednostne fakturáciou klubu zo strany rozhodcu, pokiaľ je rozhodca registrovaný ako podnikateľ.
2) v nevyhnutnom prípade na dohodu o vykonávaní rozhodcovskej činnosti so SVF, pokiaľ rozhodca nie je
registrovaný ako podnikateľ, a to za predpokladu, že rozhodca z titulu svojho zamestnania, alebo z titulu inej prekážky
stanovenej zákonom, nemôže vykonávať činnosť ako podnikateľ alebo vykonáva činnosť rozhodcu prvý rok. V tomto
prípade 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.
E) Príplatok za pracovný deň: za stretnutie hrané v pracovný deň bude každému rozhodcovi vyplatená odmena
zvýšená o sumu 14.10/16.10,-€ (dohodár/fakturant). V prípade, že sa hrá v tento deň viac ako jedno stretnutie
(dvojzápasy, turnaje), príplatok bude vyplatený len jedenkrát.
- ak bude stretnutie v pracovný deň na základe žiadosti klubu, hradí príplatok klub - žiadateľ.

2.14

Hodnotenie zapisovateľskej služby

SK O-VY SVF vykoná po každom kole vyhodnotenie zápisov o stretnutí. Za nedostatky v zápisoch vyvodí dôsledky
formou poriadkovej pokuty.

2.15

Úradné správy a oznamy

Cieľom Úradných správ a oznamov je informovať o riadení súťaží ObV Východ SVF. Môžu sa v nich zverejňovať
výsledky stretnutí, informácie, závažné rozhodnutia, aktuálne zmeny, tresty, pokuty a pod. Úradné správy a oznamy
budú zasielané všetkým účastníkom súťaží a budú vychádzať podľa potreby, zároveň budú zverejnené aj na
www.svfov.sk .
SK O-VY SVF je povinná informovať o zmene v organizácii stretnutí 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.

2.16

Hodnotenie výsledkov súťaží
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Dvojstretnutia v súťažiach riadených SK O-VY SVF sa hrajú na 3 víťazné sety a stretnutia v majstrovských turnajov sa
hrajú na 2 víťazné alebo hrané 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.
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

Stretnutie hrané na dva hrané sety
2 body
za víťazstvo 2:0
1 bod pre obe družstvá za remízu 1:1
0 bodov
za prehru 0:2
-1 bod
za kontumačnú prehru

2.17

Ceny a tituly

Družstvá umiestnené na 1. - 3. mieste v súťažiach ObV Východ SVF získavajú poháre, diplomy a prípadne ďalšie ceny.

2.18

Technickí delegáti

2.18.1 SK O-VY SVF má právo delegovať na ktorékoľvek stretnutie technického delegáta na svoj náklad.
2.18.2 Na finálové turnaje mládeže v kategóriách starších žiakov a žiačok, kadetov, kadetiek, juniorov a junioriek budú
delegovaní technickí delegáti na náklad SVF.
2.18.3 Miesto technického delegáta pri stretnutí je pri stole zápisu vedľa zapisovateľa.
2.18.4 Náklady technického delegáta sú stanovené v Ekonomickej smernici pre odmeňovanie technických delegátov.

2.19

Mimoriadna úprava: hosťovanie M-S (SŠŠ Nitra a SŠŠ Trenčín)

Ak má klub na hosťovaní́ typu „M-S“ hráčov mládežníckych kategórií́ v SŠŠ Nitra alebo SŠŠ Trenčín, ich počet nie je
obmedzený́ . Takýmto hráčom bude umožnený́ súbežný́ štart v materskom klube za vekové kategórie, pre ktoré́
spĺňajú́ podmienku veku a v novom klube, výhradne v súťaži dospelých. V tomto prípade hosťovania nedochádza ku
zmene klubovej príslušnosti hráča. Procesne sa toto hosťovanie riadi ostatnými ustanoveniami Registračného a
prestupového poriadku. Hosťovanie „M-S“ nie je povolené pre hráčov/hráčky, ktoré́ sú́ členmi klubov, ktoré́ majú́ pre
daný́ súťažný ročník uzatvorenú́ farmársku zmluvu s iným klubom.

3

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Pri písomnou styku s SK O-VY SVF budú akceptované doklady doručené o. i. aj elektronicky, avšak musia
obsahovať oskenovaný doklad s podpisom a pečiatkou. Odoslané musia byť z adresy, uvedenej v Adresári
družstiev.
3.2 Akceptované budú iba doklady, podania a písomnosti, ktoré budú potvrdené osobou, ktorú klub uvedie
v Adresári družstiev ako osobu oprávnenú konať v mene klubu.
3.3 Materiály možno doručiť poštou, e-mailom i osobne.
3.4 Platby možno vykonať prevodom alebo vkladom na účet (vždy s uvedením variabilného symbolu). Pri vklade
na účet musí vkladateľ platbu navýšiť o výšku poplatku za vklad, ktorý si účtuje banka.
3.5 Pri zmene počtu účastníkov v súťaži má SK O-VY SVF právo zmeniť systém súťaže a termíny.
3.6 Pri nepredvídateľných okolnostiach (ako napr. pandémia, prírodný živel, zákaz alebo obmedzenie športových
podujatí a pod.) môže SK O-VY SVF rozhodnúť o súvisiacej úprave. V prípade potreby môže rozhodnúť
ObV Východ SVF, Smetanova 1246/2 , 080 05 Prešov, web: www.svfov.sk
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o zmene systému súťaže a prípadnej úprave termínoch súťaže. Pri jednorazovej potrebe môže mimoriadne
rozhodnúť aj nad rámec vyššie uvedených ustanovení Vykonávacích pokynov.
3.7 Vysvetlenie a výklad k jednotlivým článkom Vykonávacích pokynov podáva SK O-VY SVF prostredníctvom
manažéra súťaží SVF.
3.8 Ustanovenia Vykonávacích pokynov a ostatných Športovo–technických dokumentov sú záväzné pre všetkých
účastníkov súťaží.
3.10 Vykonávacie pokyny boli schválené́ VV ObV Východ SVF hlasovaním dňa 2.11.2022.
Súčasťou Vykonávacích pokynov sú prílohy:
č. 1:
č. 2:
č. 3:
č. 4:

Prihláška do súťažného ročníka 2022/2023
Sadzobník poriadkových pokút
Adresár družstiev a hracích hál – bude vydaný po uzávierke prihlášok.
Ekonomická smernica pre odmeňovanie technických delegátov v súťažnom ročníku 2022/2023

V Prešove, dňa 2.11. 2022
Mg. Eduard Petruf, v.r.
Mgr. Milan Kundľa, v.r.
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predseda SK ObV Východ SVF
predseda ObV Východ SVF
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Príloha č. 1 k Vykonávacím pokynom 2022/2023

Prihláška do súťažného ročníka
2022/2023

TLAČIVO
MS-1

Za každé družstvo je potrebné vyplniť prihlášku zvlášť.
Obchodný názov
klubu (ako je
registrovaný)
Označte
„X“

Súťaž:
2.liga muži O-VY
2.liga juniori O-VY
M SR kadeti O-VY
M SR starší žiaci O-VY
M SR mladší žiaci 6-ky O-VY
M SR mladší žiaci 4-ky O-VY
M SR mladší žiaci 3-ky O-VY

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:

Označte
„X“
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-ky O-VY
M SR mladšie žiačky 4-ky O-VY
M SR mladšie žiačky 3-ky O-VY




DIČ:

Uveďte požiadavky na vyžrebovanie 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 nevyrovnané záväzky voči hráčom,
trénerom, iným klubom a tretím subjektom, ktoré sú organizované v SVF.
Podpis štatutárneho zástupcu klubu: ________________

SK O-VY SVF má právo vyžiadať si k nahliadnutiu kópiu dokladu klubu o registrácii (Stanovy, resp. Výpis z Obchodného
registra), tiež listinný doklad, na podklade ktorého sú tu uvedené osoby oprávnené konať v mene klubu.

ObV Východ SVF, Smetanova 1246/2 , 080 05 Prešov, web: www.svfov.sk
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Organizačný pracovník družstva / športová hala (do Adresára družstiev):
Klub / družstvo:
(Uveďte komerčný názov, pod ktorým bude družstvo vystupovať v
súťaži a navonok k tretím osobám)

ÚHČ hala 1
ÚHČ hala 2
Fakturačné
dáta

(Titul, Meno a Priezvisko)
 (Poštová adresa)
E-
(e-mail, prípadne 2. e-mail)
www.
(webová adresa www stránky klubu)
Hala 1 (Názov šport. haly/telocvične)
 (Poštová adresa)
Hala 2 (Názov šport. haly/telocvične)
 (Poštová adresa)
Sobota:
(uviesť čas)
Nedeľa:
(uviesť čas)
Sobota:
(uviesť čas)
Nedeľa:
(uviesť čas)

 (primárne tel. číslo)
 (sekundárne tel. číslo)

Ostatné dni:
Ostatné dni:

Osoby oprávnené konať menom klubu

(uviesť Názov klubu a fakturačné dáta)

(uviesť mená a priezviska
oprávnených osôb)

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 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 e-mailová adresa. Súhlas je vyjadrený podpisom organizačného pracovníka na tejto prihláške:
Podpis organizačného pracovníka: ________________
Fakturačné údaje do Adresára družstiev. Na uvedené údaje budú vystavené faktúry zo strany rozhodcov, príp.
ďalších subjektov.
Názov klubu:
Presná adresa:
IČO:
DIČ:
Podpisové vzory zástupcov klubu
SVF, jej orgány a zložky, budú počas súťažného ročníka 2022/2023 brať do úvahy iba korešpondenciu, ktorá bude
podpísaná zástupcom klubu s podpisovým vzorom uvedeným na tejto prihláške do súťaže.
Meno a priezvisko
Funkcia a číslo reg. preukazu v SVF
Podpisový vzor

Výhradne počítačom vyplnený formulár MS-1 doručí klub doporučenou poštou, alebo osobne na adresu SK O-VY
SVF do termínu stanovenom vo VP. Možno aj e-mailom na adresu SK O-VY SVF (petruf@svfov.sk)
Dátum:

Meno a
priezvisko:

ObV Východ SVF, Smetanova 1246/2 , 080 05 Prešov, web: www.svfov.sk

Pečiatka
a podpis:

26

ObV Východ SVF, Smetanova 1246/2 , 080 05 Prešov , obv.vychod.svf@svfov.sk
Príloha č. 2 k Vykonávacím pokynom 2022/2023

Sadzobník poriadkových pokút
Výška v €

Druh priestupku
Priestupky pri stretnutiach
Preloženie termínu, času, miesta stretnutia bez súhlasu riadiacej zložky

50,-

Nedodržanie povinností usporiadateľa podľa VP a SPV:
nedostatočná výbava ihriska (čiary, sieť, rozhodcovská stolička, lopty, šatne, ukazovateľ - pričom
každé sa posudzuje samostatne)
- iné porušenie VP, SPV
Nedodržanie povinností družstva
Nastúpenie k stretnutiu bez registračných preukazov alebo súpisky
Nenahlásenie výsledku podľa VP
Chyby v zápise zo strany zapisovateľa
Neskoré odoslanie zápisu - základná sadzba
- každý ďalší deň omeškania okrem prvého

4,do 50,50,20,5,5,7,5,-

Administratívne priestupky
Neskoré prihlásenie družstva do súťaže
Doručenie súpisky družstva po termíne danom vo VP
Nekompletne doručená prihláška do súťaže
Uvedenie nepravdivých informácií do materiálov pre ObV Východ SVF
Neskoré zadanie súpisky do systému ISSV
Neúplne obsadená súpiska
Odhlásenie družstva zo súťaže ObV Východ SVF:
- viac ako 30 dní pred začiatkom súťaže
- menej ako 30 dní pred začiatkom súťaže
- v priebehu súťaže

50,50,30,100,40,40,výška vkladu
výška vkladu + 70,výška vkladu + 140,-

Ostatné priestupky
Za vylúčenie účastníka stretnutia v súťažiach
Kontumačná prehra
Nenastúpenie na stretnutie
Neodpovedanie na výzvu ObV SVF viac ako 5 dní
Vylúčenie družstva zo súťaže
Nastúpenie hráča v stretnutí s iným číslom ako má v zápise
Nejednotné trenírky hráčov družstva
Pri každom opakovanom priestupku

20,80,60,20,160,20,10,+ 50 %
predošlého

Sadzobník pokút pre rozhodcov a technických delegátov
Priestupok
1.

Nedodržanie pokynov pre písanie zápisu*

2.

Porušenie medzinár. pravidiel volejbalu a iných ŠTD SVF

3.

Nedostavenie sa na stretnutie

4.

Oneskorený príchod z vlastnej viny

Súťaže riadené ObV Východ SVF
do 10,-€
do 20,-€
Polovica výšky odmeny (brutto) za príslušné
stretnutie
do 10,-€

Pri opakovanom nedodržaní pokynov pre písanie zápisu tým istým rozhodcom (technickým delegátom) v tom istom súťažnom
ročníku sa pokuta zvýši o 100 %.
* Druhy chýb v zápisoch:
- menej závažné: nesprávne vyplnená hlavička zápisu; nesprávne zaznamenané striedanie, nesprávne alebo chýbajúce
označenie kapitánov a pod.
- závažné: chybné súčty v súčtovej tabuľke v zápise; nevyplnené čísla hráčov
- viac závažné: chýba podpis rozhodcu, kapitánov, trénerov, zapisovateľa
- veľmi závažné: neúplný zápis o stretnutí bez stanoviska a podpisu rozhodcu; nedodržanie súťažných predpisov o začiatkoch
stretnutí; nezaznamenaný priebeh setov; nezaznamenanie (alebo chybné zaznamenanie) rozhodujúcich skutočností o
stretnutí.
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