Pravidla„Trutnovské volejbalové ligy amatérů“ Ročník:2019-2020
!!!!!!!!!! tělocvična je hrazena od 8:00 do 15:00. !!!!!!!
Začátek turnaje je vždy v 8:30 hod. začátek prvních zápasů je nejpozději do 8:45 hod. ( začátkem
zápasu není myšleno rozcvičování).
Za čas začátku prvního zápasu, je zodpovědný rozhodčí. V případě že se aktéři zápasu nedostaví v
daném čase na hřiště, bude odebrán viníkovy bod (set) a to prví vítězný, v zápase odehraném po
prohřešku, pokud by viník v daném dni nevyhrál jediný set, přesouvá se trest do dalšího turnaje.
Takto bude řešena situace i pro zpoždění ze strany rozhodčího.
Pokud nezačne utkání ani v 9:00 hod. vinou některého z družstev, zápas je ukončen kontumací 2 : 0
(50:0) ve prospěch družstva, které je nastoupeno k zápasu.
V případě nenastoupení obou družstev je zápas ukončen za stavu 0 : 0 (0:0)
Herní systém:
Za každý vyhraný set obdrží družstvo jeden bod. V případě rovnosti bodů rozhodují kritéria
popsaná níže v pravidlech.
Turnaj je rozdělen na dvě části:
Základní část - 1. termín – 7. termín
Hraje se na dva sety do 25 bodů. Zápas končí, dosáhne-li jedno družstvo 25 bodů. Družstva sehrají
3 kola systémem „každý s každým“ dle platného rozpisu. Zápis utkání je přílohou pravidel. Po
odehrání všech zápasů se určí konečné pořadí po základní části dle bodu 7 pravidel soutěže (viz.
níže), a utvoří tři skupiny
1. – 4. místo,
5. – 8. místo,
9. – 12. místo.
Finále – 8. Termín.
Hraje se na dva sety do 25 bodů. Zápasy začínají za stavu 7:7. V rámci skupiny se hraje na dvě kola
„každý s každým“.Konečné pořadí se určuje dle bodu 8 pravidel soutěže.
1. – 4. místo – skupina I.
5. – 8. místo – skupina II.
9. – 12. místo – skupina III.
Pravidla soutěže:
1. Soutěže se účastní družstva, která mohou mít na hřišti při hře jednoho registrovaného hráče,
hráčku.
2. „Registrovaný“ hráč, hráčka, je pro naši soutěž, hráč, hráčka, jenž se zúčastní volejbalové soutěže
pořádané Českým volejbalovým svazem v ročníku 2019-2020, resp. V době od 1.9. 2019 do konce
sezóny TVLA jsou hráči, hráčky považováný za registrované“ Pokud nemá hráč zaplacenou hráčskou
licenci pro rok 2016/2020. nebere se jako registrovaný.
3. Za družstvo mohou hrát pouze hráči zapsaní na soupisce. Na soupisce musí být vyznačeni
registrovaní hráči, hráčky, a to uvedením „(- R -)“ za jménem. Počet registrovaných, hráčů, hráček
na soupisce není omezen . Pokud bude hrát mužstvo s liberem, smí do zápasu nastoupit pouze
jeden registrovaný, hráč, hráčka.
Po každém registrovaném hráči bude požadováno písemné prohlášení, ve kterém oddílu jsou
registrováni. Za registrované hráče a doručení podkladů je zodpovědný kapitán mužstva. Při
porušení pravidla bude tým diskvalifikován z ligy do konce soutěžního ročníku a hráč, který provedl
prohřešek, bude navždy vyloučen z TVLA.

Kapitán družstva má povinnost před zahájením každého hracího
termínu označit na soupisce hráče, kteří nastoupí za družstvo v
daném turnaji, a svým podpisem stvrdí platnost soupisky pro daný
termín. Nesplnění této povinnosti je považováno za porušení
pravidel soutěže.
4. Hráč již jednou zapsaný na soupisku nesmí nastoupit za jiný tým.
5. V případě potřeby zapsání 11, a každého dalšího hráče zaplatí kapitán družstva řediteli turnaje
poplatek ve výši 50,- Kč za zapsání každého dalšího hráče.
6. Soupisky se po skončení základní části uzavřou. Do finále smí nastoupit pouze hráč, zapsaný na
soupisku nejpozději v den posledního hracího termínu základní části. Výjimku lze udělit pouze ze
zdravotních důvodů.
7 .Družstva se zavazují účastnit se turnaje.
8. Družstvo musí mít na hřišti minimálně 2 ženy. Výjimka je možná pouze při řešení situace během
turnaje, ne při jeho zahájení. Výjimka se vztahuje pouze na zdravotní problémy (úraz, nemoc),
které se vyskytnou během turnaje.
Sekce pořadí:
9. Pořadí po základní části se určuje následně:
I. Počet bodů
II. Body ze vzájemných zápasů
III. Skóre ze vzájemných zápasů
IV. Celkové skóre poskončení základní části
V. Los
10. Pořadí ve finale
I. Počet bodů
II. Celkové skóre
III. Body se vzájemných zápasů
IV. Skóre ze vzájemných zápasů
Sekce kapitáni:
11. Kapitán při zahájení soutěže předloží soupisku družstva.
12. Veškerou komunikaci s rozhodčím na hřišti vede pouze kapitán nebo jeho zástupce, tehdy
nehraje-li kapitán.
13. Kapitáni zkontrolují po odehraném utkání zápis a svým podpisem stvrdí jeho správnost. V
případě, že tak neučiní, bere se zápis za odsouhlasený z jejich strany. Na pozdější protesty nebude
brán zřetel.
14. Výběr míče na utkání proběhne volbou mezi kapitány. Kapitán, jenž má právo volby si může
vybrat balón či stranu. V případě balónu určuje, se kterým balónem se bude hrát a zda chce jeho
družstvo přijímat či podávat. V případě strany si určuje stranu, kde bude družstvo zahajovat hru.
15. Družstvo, které prohraje poslední set posledního utkání v jednotlivých tělocvičnách zodpovídá
za úklid tělocvičny a sítě, uklidí kůly, namotanou síť na kovovém držáku přinesou spolu s anténkami
k nástěnkám vedle kantýny.
Sekce rozhodčí
16.Rozhodnutí rozhodčího v utkání je konečné a nelze ho napadnout protestem. Rozhodčí mají
povinnost se předem seznámit s pravidly TVLA a Českého volejbalového svazu.
17.Před začátkem každého utkání mají družstva 5 minut na rozehrání, pak začíná utkání. Za
dodržování tohoto bodu odpovídají rozhodčí.
18. Kapitáni, nadcházejících zápasů, jsou povinni hlídat konce probíhajících zápasů, aby neprodleně
nastoupili ke hře do dalšího zápasu.
- Za včasný nástup rozhodčích k zápasu odpovídá kapitán družstva, které píská zápas.

19.Rozhodčí má právo si zvolit pomocného rozhodčího či rozhodčí. O tomto musí informovat
kapitány před začátkem utkání. Osoba určená pro zápis je automaticky pomocným rozhodčím.
Sekce pravidla hry
20. Hraje se podle platných pravidel volejbalu a pravidel soutěže
TVLA. Pravidla volejbalu jsou přílohou těchto podmínek a vyvěšena
na stránkách www.tvla.cz, v případě sporu o pravidlech volejbalu si
ředitel, zástupce, turnaje vyhrazují možnost určit vlastní výklad
těchto pravidel.Kapitáni týmů musí svým podpisem potvrdit souhlas s
těmito podmínkami soutěže
Sekce postihy
21. V případě porušení podmínek soutěže je v daném/daných
zápase/zápasech, kdy došlo k porušení pravidel, družstvo
diskvalifikováno.
22. Poruší-li družstvo podmínky více než jednou, je vyloučeno ze
stávajícího ročníku a poplatky za přihlášku nejsou vráceny.
23. Porušením podmínek je i neúčast na jednom kole soutěže nebo nastoupí-li nový hráč, který
není zapsán na soupisce.
24. Je zakázáno nosit sklenice do prostoru chodby a tělocvičen. V
případě porušení bude týmu, jehož člen pravidlo porušil, odebrán
jeden bod (tj. hlavní bod za vyhraný set v hracím termínu).
25. Rozhodující slovo ve všech sporných případech má ředitel turnaje, v případě jeho
nepřítomnosti pak zástupce ředitele turnaje.
26. Diskvalifikace týmu znamená kontumační výhru pro soupeře – 2 :0 (50:0).
27. Když do 15 minut od oznámení začátku utkání rozhodčím nezačne utkání vinou některého z
družstev, zápas je ukončen kontumací 2 : 0
(50:0) ve prospěch družstva, které je nastoupeno k zápasu.V případě nenastoupení obou družstev
je zápas ukončen za stavu 0 : 0 (0:0)
28. V případě poškozování majetku školy bude hráč napomenut. Při opakování bude hráč vyloučen
z turnaje. Pokud by se daná situace opakovala i později, bude hráč vyloučen z celé soutěže. O
napomenutí bude informován kapitán družstva. Vyloučení hráče proběhne za přítomnosti kapitána.
29. V případě porušení pravidel soutěže podává protest kapitán družstva vedoucímu turnaje, popř.
jeho zástupci pokud není vedoucí turnaje přítomen. Protest lze podat pouze v daný hrací termín,
nelze dodatečně. Vedoucí turnaje, popř. jeho zástupce se k danému protestu musí vyjádřit daný
den nebo nejpozději do dalšího hracího termínu, pokud si to okolnosti protestu vyžádají. Vyjádření
bude komunikováno danému kapitánovi a popřípadě bude emailem sděleno ostatním kapitánům,
pokud se bude jednat o informace využitelné i pro ně. Výjimku tvoří účast více registrovaných
hráčů na hřišti zároveň. Zde lze podat protest i dodatečně, nejpozději však následující hrací termín
po termínu, kdy došlo k porušení daného pravidla.
30. V případě jakéhokoliv dalšího sporu, nepopsaného výše v pravidlech soutěže, rozhoduje ředitel
turnaje (v případě nepřítomnosti pak jeho zástupce), a jeho rozhodnutí je konečné a
nenapadnutelné. O tomto sporu budou informováni všichni kapitáni nejdéle do následujícího
hracího termínu.

S uvedenými podmínkami a pravidly soutěže souhlasí kapitáni/kapitánky družstev.

