Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014
(nový text je vyznačen červeně)
Ruletext 2013-16

Ruletext 2015-16

1. HRACÍ PLOCHA

1. HRACÍ PLOCHA

1.1 Rozměry

1.1 Rozměry

Hřiště je obdélník o rozměrech 18x9 m obklopený
volnou zónou, která je na všech stranách minimálně 3
m široká.
Volný hrací prostor je prostor nad hrací plochou, který
je bez jakýchkoliv překážek. Volný hrací prostor je
vysoký minimálně 7 m od povrchu hrací plochy.
Pro všechny světové a oficiální soutěže FIVB musí
měřit volná zóna nejméně 5 m od postranních a 8 m
od koncových čar. Volný hrací prostor je vysoký
minimálně 12,5 m od povrchu hrací plochy.

Hřiště je obdélník o rozměrech 18x9 m obklopený
volnou zónou, která je na všech stranách minimálně 3
m široká.
Volný hrací prostor je prostor nad hrací plochou, který
je bez jakýchkoliv překážek. Volný hrací prostor je
vysoký minimálně 7 m od povrchu hrací plochy.
Pro všechny světové a oficiální soutěže FIVB musí
měřit volná zóna nejméně 5 m od postranních a 6,5
m od koncových čar. Volný hrací prostor je vysoký
minimálně 12,5 m od povrchu hrací plochy.

2. SÍŤ A SLOUPKY

2. SÍŤ A SLOUPKY

2.2 Struktura

2.2 Struktura

Síť je 1,00 m široká a 9,50 až 10,00 m dlouhá (s postranními
páskami vzdálenými 25 až 50 cm od každého okraje sítě),
zhotovena z černých čtvercových ok o straně 10 cm.
.

Síť je 1,00 m široká a 9,50 až 10,00 m dlouhá (s postranními
páskami vzdálenými 25 až 50 cm od každého okraje sítě),
zhotovena z černých čtvercových ok o straně 10 cm.
Pro světové a oficiální soutěže FIVB, ve spojení se
specifickými soutěžními předpisy, může být velikost ok
upravena tak, aby usnadnila použití reklamy v souladu
s marketingovými dohodami.

3. MÍČE
3.3 Systém tří míčů
Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB musí být
používáno tří míčů. V tomto případě je šest sběračů míčů
umístěných po jednom v každém rohu volné zóny a za
každým rozhodčím.

3. MÍČE
3.3. Systém pěti míčů
Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB musí být
používáno pěti míčů. V tomto případě je šest sběračů míčů
umístěných po jednom v každém rohu volné zóny a za
každým rozhodčím.
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4. TEAMS
4.1. TEAM COMPOSITION
4.1.1 Pro utkání má být družstvo složeno nejvýše z dvanácti
(12) hráčů, plus:
- skupiny trenérů: jeden trenér a maximálně dva asistenti
trenéra,
- lékařské zabezpečení: jeden fyzioterapeut a jeden lékař.
Pouze tito členové družstva, zapsaní do zápisu o utkání,
mohou oprávněně vstupovat do soutěžního /
kontrolovaného prostoru a účastnit se oficiálního
rozcvičení a utkání.

4. TEAMS
4.1. TEAM COMPOSITION
4.1.1 Pro utkání má být družstvo složeno nejvýše z dvanácti
(12) hráčů, plus:
- skupiny trenérů: jeden trenér a maximálně dva asistenti
trenéra,
- lékařské zabezpečení: jeden fyzioterapeut a jeden lékař.
Pouze tito členové družstva, zapsaní do zápisu o utkání,
mohou oprávněně vstupovat do soutěžního /
kontrolovaného prostoru a účastnit se oficiálního
rozcvičení a utkání.
Ve světových a oficiálních soutěžích FIVB kategorie
dospělých, může být zaznamenáno do zápisu o utkání až
14 hráčů, kteří mohou nastoupit do utkání. Trenér
družstva určuje maximálně pět ostatních členů družstva
(včetně sebe) na lavičce družstva, musí však být uvedeni
v zápisu o utkání a registrováni na formuláři O-2(bis).
Ve světových a oficiálních soutěžích FIVB musí být lékař
družstva a terapeut družstva součástí delegace a předem
akreditováni u FIVB. Pokud však ve světových a oficiálních
soutěžích FIVB, v kategorii dospělých, nejsou zahrnuti do
ostatních členů družstva na lavičce družstva, musí sedět
ve vymezeném prostoru uvnitř soutěžního/kontrolovaného prostoru a mohou zasáhnout pouze tehdy, jestliže jsou
pozváni rozhodčími poskytnout hráčům první pomoc.
Terapeut družstva (i když není na lavičce) může asistovat
v průběhu rozcvičení až do začátku tzv. oficiální rozcvičky.

4.2 UMÍSTĚNÍ DRUŽSTVA

4.2 UMÍSTĚNÍ DRUŽSTVA

4.2.4 V průběhu přestávek mezi sety mohou hráči při
rozcvičení uvnitř jejich vlastní volné zóny použít míče.

4.2.4 V průběhu přestávek mezi sety mohou hráči při
rozcvičení uvnitř jejich vlastní volné zóny použít míče.
V průběhu prodloužené přestávky mezi 2. a 3. setem
(pokud se použije) mohou hráči také použít vlastní stranu
hřiště.

4.5 ZAKÁZANÉ PŘEDMĚTY

4.5 ZAKÁZANÉ PŘEDMĚTY
4.5.3 Kompresní podpory (polstrované ochrany proti
zranění) mohou být nošeny na ochranu nebo podporu.
Ve světových a oficiálních soutěžích FIVB kategorie
dospělých, musí být toto vybavení stejné barvy jako
odpovídající součást úboru.
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6. ZISK BODU, VÍTĚZSTVÍ V SETU A V UTKÁNÍ

6. ZISK BODU, VÍTĚZSTVÍ V SETU A V UTKÁNÍ

6.1.3. Rozehra a dokončená rozehra

6.1.3. Rozehra a dokončená rozehra

Rozehra je posloupnost činností ve hře od okamžiku úderu
do míče podávajícím hráčem až do okamžiku, kdy je míč
mimo hru. Dokončená rozehra je posloupnost činností ve
hře, jejichž výsledkem je udělení bodu.

Rozehra je posloupnost činností ve hře od okamžiku úderu
do míče podávajícím hráčem až do okamžiku, kdy je míč
mimo hru. Dokončená rozehra je posloupnost činností ve
hře, jejichž výsledkem je udělení bodu. Toto zahrnuje
udělení trestu a ztrátu podání z důvodu překročení
časového limitu pro podání.

7. STRUKTURA HRY
7.2 OFICIÁLNÍ ROZCVIČENÍ
7.2.1 Pokud měla družstva k dispozici před utkáním hřiště,
jsou oprávněna ke společnému oficiálnímu rozcvičení u sítě
v délce 6minut, pokud neměla, musí mít 10minut.

7. STRUCTURE OF PLAY
7.2 OFFICIAL WARM-UP SESSION
Pokud měla družstva již před utkáním výhradně zcela pro
sebe k dispozici hřiště, jsou oprávněna ke společnému
oficiálnímu rozcvičení u sítě v délce 6minut, pokud neměla,
musí mít 10minut.
Ve světových a oficiálních soutěžích FIVB budou mít družstva
nárok na 10 minut společného rozcvičení na síti.

7.7 CHYBA V POŘADÍ POSTUPU
7.7.1. Chyba v pořadí postupu hráčů nastane, není-li
podání provedeno v souladu s pořadím postupu. Vede
k následujícím důsledkům:

7.8 CHYBA V POŘADÍ POSTUPU
7.7.1. Chyba v pořadí postupu hráčů nastane, není-li
podání provedeno v souladu s pořadím postupu. Vede
k následujícím důsledkům v pořadí:

8. SITUACE VE HŘE
8.3. Míč v “hřišti”
Míč je v hřišti „dobrý míč“, jestliže se dotkne povrchu
hřiště včetně vymezujících čar

8. SITUACE VE HŘE
8.3. Míč v “hřišti”
Míč je v “hřišti”, jestliže se nějaká část míče, v jakémkoliv
okamžiku při kontaktu s povrchem, dotkne hřiště včetně
jejich vymezujících čar.

11. HRÁČ U SÍTĚ
11.3 Dotek sítě
Dotek sítě hráčem není chybou, pokud to nepřekáží ve hře.

11. HRÁČ U SÍTĚ
11.3 Dotek sítě
Dotek sítě hráčem mezi oběma anténkami, v průběhu akce
hraní míče, je chybou.
Akce hraní míčem zahrnuje (mimo jiné) výskok, úder (nebo
pokus) a dopad.
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11.4. Chyby hráče u sítě

11.4. Chyby hráče u sítě

11.4.4. Hráč překáží soupeři ve hře tím, že (mimo jiné):

11.4.4. Hráč překáží soupeři ve hře tím, že (mimo jiné):
- dotkne se sítě mezi anténkami nebo anténky v průběhu
jeho/její akce hraní míčem
- použije síť mezi anténkami jako podporu nebo jako
pomoc ke stabilizaci
- dotekem sítě si vytvoří neférovou výhodu nad
soupeřem nebo

- se dotkne pásky na horním okraji sítě nebo horních
80 cm anténky nad sítí během akce související s
hraním míče nebo
- současně s hraním míče využije síť jako podporu
nebo
- dotekem sítě si vytvoří výhodu nad soupeřem nebo
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- provede akci, která brání oprávněnému pokusu
soupeře hrát míč.

- provede akci, která brání oprávněnému pokusu soupeře
hrát míč,
- držení/chytání se sítě.
Hráči v blízkosti hraného míče, nebo kteří se ho snaží
zahrát, jsou považováni jako součást akce hraní míče, i
kdyby nedošlo ke kontaktu s míčem.
Avšak dotek sítě vně anténky není považován za chybu (s
vyjímkou pravidla 9.1.3)

15. PŘERUŠENÍ
15.1. Počet řádných přerušení her
Každé družstvo může v jednom setu žádat maximálně
„dva“ oddechové časy a „šest“ střídání.

15. INTERRUPTIONS
15.1. NUMBER OF REGULAR GAME INTERRUPTIONS
Každé družstvo může v jednom setu žádat maximálně
„dva“ oddechové časy a „šest“ střídání.
Pro světové a oficiální soutěže FIVB kategorie dospělých,
může FIVB snížit (o jeden) počet oddechových časů
družstva a/nebo technických oddechových časů v souladu
se sponzorskými, marketingovými a vysílacími dohodami.

19 HRÁČ LIBERO
19.1 Určení Libera
19.1.1 Každé družstvo má právo určit ze seznamu hráčů
uvedených v zápise o utkání až dva specializované obranné
hráče: “libera”.

19 HRÁČ LIBERO
19.1 Určení Libera
19.1.1 Každé družstvo má právo určit ze seznamu hráčů
uvedených v zápise o utkání až dva specializované obranné
hráče: “libera”.
Ve světových a oficiálních soutěžích FIVB kategorie
dospělých, pokud má družstvo má více než 12 hráčů
zaznamenaných do zápisu o utkání je povinnost v sestavě
družstva mít dvě Libera.
22. SBOR ROZHODČÍCH A PROCEDURY
22.2. Procedury

22. SBOR ROZHODČÍCH A PROCEDURY
22.2. Procedury

22.2.3.1 Je-li zapískána chyba prvním rozhodčím, 22.2.3.1 Je-li zapískána chyba prvním
signalizuje v pořadí:
signalizuje v pořadí:
a) družstvo, které bude podávat;
a) družstvo, které bude podávat,
b) podstatu chyby,
b) podstatu chyby;
c) chybujícího hráče (je-li to nezbytné).
c) chybujícího hráče (je-li to nezbytné).
Druhý rozhodčí následuje opakováním oficiálních znamení
paží prvního rozhodčího.

22.2.3.4. V případě oboustranné chyby signalizují oba
rozhodčí v pořadí:
a) podstatu chyby,
b) chybujícího hráče (je-li to nezbytné),
c) družstvo, které bude podávat, v závislosti na rozhodnutí
prvního rozhodčího.

rozhodčím,

22.2.3.4. V případě oboustranné chyby signalizují oba
rozhodčí v pořadí:
d) podstatu chyby,
e) chybujícího hráče (je-li to nezbytné),
Družstvo, které bude podávat určí 1. rozhodčí.
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