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Článok 1
ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽÍ
1.1 Finálový turnaj Majstrovstiev Slovenska v plážovom volejbale, kategória U20 (M SR U20).
1.2 Kvalifikačné turnaje v 4 oblastiach: Bratislava, Západ, Stred, Východ.
Článok 2
ÚČASŤ
2.1 Na turnajoch M SR U20 môžu štartovať len občania SR do 20 rokov - narodení 1.1.2001 a mladší, s platnou
registráciou SVF.
2.2 Z účasti na turnajoch M SR U20 budú vylúčení hráči, ktorí štartovali na akciách nehomologizovaných SVF, CEV,
alebo FIVB.
2.3 Hráči, ktorým bola udelená pokuta, sa až do jej zaplatenia nemôžu zúčastniť turnajov M SR U20.
2.4 Každá dvojica mladšia ako 18 rokov musí byť sprevádzaná dospelou osobou (tréner, rodič,…).
Článok 3
LICENCIE
3.1 Hráčskou licenciou na turnajoch M SR U20 je licencia vydaná SVF, alebo občiansky preukaz (potrebný pri
prezentácii). Hráči a hráčky, ktorí ešte nedovŕšili vek 15 rokov a nie sú držiteľmi občianskeho preukazu, sa musia
preukázať dokladom, ktorý obsahuje fotografiu, meno a priezvisko a dátum narodenia (napr. cestovný pas, karta
mládeže, školský preukaz, ...).
Článok 4
PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE DVOJÍC
4.1 Prihlásiť dvojicu na finálový turnaj je možné iba e-mailom na adresu beach@svf.sk.
4.1.1
Uzávierka prihlášok pre finálový turnaj bude oznámená na webe www.svf.sk
4.2 Prihlásiť dvojicu na kvalifikačné turnaje je možné e-mailom na adresu usporiadateľa, alebo na adresu
beach@svf.sk.
4.2.1
Prihláška je jednorazová a platí iba na jeden konkrétny turnaj.
4.2.2
Uzávierka prihlášok pre kvalifikačné turnaje je vždy 3 dni pred konaním turnaja.
4.3 Prihlášky po termíne budú akceptované len v prípade súhlasu usporiadateľa, a v prípade, že sa nenaruší systém
turnaja, a to maximálne 1 deň pred začiatkom turnaja do 8:00 hod.
4.4 V prihláške je dvojica povinná uviesť: meno a priezvisko, úplné adresy, telefónne čísla, registračné čísla a klubovú
príslušnosť. V prihláške musí byť tiež uvedené meno a priezvisko, úplná adresa a telefónne číslo zákonného zástupcu,
alebo trénera, ktorý bude neplnoletú dvojicu na turnaji sprevádzať.
4.5 Ospravedlnenia z kvalifikačných kôl
4.5.1
Ospravedlnenia neúčasti na turnajoch musia byť dodané minimálne 1 deň pred začiatkom turnaja.
4.5.2
Ospravedlnenia po tomto termíne, budú akceptované, ale dvojica bude pokutovaná čiastkou do 20,-EUR.
4.5.3
Ospravedlnená dvojica má nárok zmeniť zraneného hráča, najneskôr do 24:00 deň pred začiatkom turnaja
a zmenu nahlásiť usporiadateľovi, alebo Súťažnému riaditeľovi, na základe lekárskeho potvrdenia.
4.5.4
Nedostavenie sa na turnaj bez ospravedlnenia bude pokutované čiastkou do 20,-EUR, a štart dvojice nebude
akceptovaný na turnajoch M-SR v plážovom volejbale, až do zaplatenia pokuty.
4.6. Ospravedlnenia z finálového turnaja
4.6.1
Ospravedlnenia neúčasti na turnajoch musia byť dodané minimálne 1 deň pred začiatkom turnaja
4.6.2
Ospravedlnenia po tomto termíne, budú akceptované, ale dvojica bude pokutovaná čiastkou do 20,-EUR
4.6.3 Ospravedlnená dvojica má nárok zmeniť zraneného hráča, najneskôr do 24:00 deň pred začiatkom turnaja a zmenu
nahlásiť usporiadateľovi, alebo Súťažnému riaditeľovi, na základe lekárskeho potvrdenia
4.6.4
Nedostavenie sa na turnaj bez ospravedlnenia bude pokutované čiastkou 20,-EUR, a štart dvojice nebude
akceptovaný na turnajoch M-SR v plážovom volejbale, až do zaplatenia pokuty.
Článok 5
SÚŤAŽNÝ PORIADOK
5.1. Na finálovom turnaji M SR U20 môže štartovať jedna dvojica v každej kategórii na základe udelenia divokej karty
reprezentačného trénera a dvojice na základe postupových kritérií v oboch kategóriách (dievčatá, chlapci).
5.1.1
Miesto a termín finálového turnaja bude uverejnené na webe SVF.
5.1.2
Hrá sa dva dni formou dvojitej eliminácie.
5.1.3
Nasadenie bude určené na základe umiestnenia v rebríčku oblasti a následne spresnené žrebom.
5.1.4
Začiatok turnaja bude účastníkom oznámený e-mailom a bude uverejnený, spolu s rozpisom zápasov, na webovej
stránke www.svf.sk v sekcii beach.
5.1.5
Víťaz finálového turnaja získa titul Majster Slovenska v plážovom volejbale do 20 rokov za rok 2020.
5.2 V jednotlivých oblastiach (Bratislava, Západ, Stred a Východ) sa odohrajú dva kvalifikačné turnaje, v dvoch
kategóriách: dievčatá a chlapci. V každom turnaji budú hráčom pridelené body podľa umiestnenia, systému a počtu
zúčastnených dvojíc.
Na finálový turnaj M SR U20 postupujú v každej kategórii z každej oblasti dvojice s najvyšším počtom bodov podľa
rebríčka v jednotlivých oblastiach podľa kľúča:
a) pri účasti menej ako 8 dvojíc celkovo postupujú z oblasti 2 dvojice
b) pri účasti 8 až 16 dvojíc celkovo postupujú z oblasti 3 dvojice
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c) pri účasti viac ako 16 dvojíc celkovo postupujú z oblasti 4 dvojice
5.2.1
Presné termíny konania kvalifikačných (regionálnych) turnajov určia usporiadatelia jednotlivých turnajov a budú
zverejnené na www.svf.sk.
5.2.2
Hráči sa môžu zúčastniť aj turnajov v inej oblasti, ako je ich bydlisko, avšak body do rebríčka sa im započítavajú
iba v oblasti, kde sa turnaja zúčastnili.
5.2.3
V prípade, že hráči štartujúci na kvalifikačných turnajoch vo viacerých oblastiach postúpia na finálový turnaj
z týchto oblastí, budú nominovaní len za jednu oblasť, a to za tú, v ktorej budú mať lepšie umiestnenie.
Ak dvojica dosiahne v oblastiach rovnaké postupové umiestnenie o postupovej oblasti rozhodne klubová
príslušnosť k danej oblasti.
5.2.4
Počet dvojíc na kvalifikačnom turnaji závisí od počtu prihlásených dvojíc a možností usporiadateľa.
5.2.5
Herný systém pre kvalifikačné turnaje určuje usporiadateľ.
5.2.5
Ak dvojica postúpi z oblasti a prihlási sa na finálový turnaj, musí sa ho zúčastniť.
5.3 Herný systém
5.3.1
Hrá sa podľa medzinárodných pravidiel FIVB.
5.3.2
Rozmery ihriska sú 16 x 8 m.
5.3.3
Zápasy sa hrajú na dva víťazné sety bez strát do 21 bodov bez limitu t.j. s rozdielom dvoch bodov (pri zápasoch
v skupinách je možnosť zmeny - určuje usporiadateľ). Rozhodujúci set sa hrá do 15 bodov bez limitu.
5.3.4
Strany sa striedajú po každom siedmom bode v prvých dvoch setoch a po každom piatom bode v rozhodujúcom
sete. Pri striedaní strán nie je povolený žiadny oddych.
5.3.5
Poradie zápasov bude k dispozícii na informačnej tabuli a hlásené hlásateľom. Nasledujúci zápas začína 7 minút
po skončení predchádzajúceho zápasu. Pokiaľ sa kompletná dvojica nedostaví do 5 minút od stanoveného
začiatku zápasu na ihrisko, bude stretnutie ukončené kontumáciou v prospech súpera.
5.3.6
V prípade, ak dvojica musí hrať dva zápasy po sebe, má nárok na 15 minútovú prestávku a 3 minúty na
rozcvičenie.
5.3.7
V prípade mimoriadne nepriaznivého počasia môže byť herný systém upravený.
5.3.8
Hracími dňami kvalifikačných turnajov sú dni určené usporiadateľmi.
5.3.9
Hracími dňami finálového turnaja sú: bude zverejnené na webe SVF.
5.3.10 Tréner môže komunikovať s hráčmi iba počas oddychových časov, pri zmene strán a v prestávkach medzi
setmi. Zároveň je oprávnený oddychový čas vyžiadať. Kapitán družstva musí oznámiť prítomnosť trénera
prvému rozhodcovi pri žrebovaní pred stretnutím.
5.4 Lopty
5.4.1
Oficiálnou hracou loptou pre všetky turnaje je Mikasa VLS 300.
5.4.2
Hracie lopty na finálový turnaj zabezpečí SVF.
5.4.3
K dispozícii musia byť stále dve lopty na kurt a tlakomer (0,175 – 0,225 kg/m²) u usporiadateľa.
5.4.4
O spôsobilosti lopty pre hru rozhoduje rozhodca, alebo usporiadateľ, hráči nesmú do výberu lopty zasahovať.
5.5 Ihrisko
5.5.1
Usporiadateľ musí mať k dispozícii 1 kurt pre každú kategóriu, každý s rozmermi minimálne 22x12 m.
5.5.2
Ihriská nesmú byť od seba vzdialené viac ako 150 m.
5.5.3
Doporučené je ihrisko na rozcvičovanie a podávači lôpt.
5.5.4
Ihrisko musí byť vybavené ukazovateľom skóre.
5.5.5
Volejbalové stĺpy musia byť obalené mäkkým materiálom (napr. molitan).
5.5.6
Čiary musia byť široké 5-8cm kontrastnej farby ako je farba piesku.
5.6 Areál
5.6.1
Pre finálový turnaj je požadovaná tribúna alebo miesta na sedenie.
5.6.2
Areál musí mať výsledkovú a informačnú tabuľu.
5.6.3
Usporiadateľ musí zabezpečiť hlásateľa, pitný režim, šatňu, sprchu a WC pre hráčov a divákov.
5.7 Vyhlásenie výsledkov
5.4.1
Vyhlásenia výsledkov sa musia zúčastniť prvé 4 dvojice.
5.4.2
Pokiaľ usporiadateľ zorganizuje ceremoniál pre dvojice aj na 5.–8. mieste, tieto sa ho musia zúčastniť.
Článok 6
UBYTOVANIE, STRAVA A CESTOVNÉ
6.1 Hráči a ich sprievod štartujú na turnajoch na vlastné náklady.
6.2 Usporiadateľ je povinný zaistiť ubytovanie štartujúcim hráčom a ich sprievodu, pokiaľ si o to požiadajú.
6.3 Na turnajoch musí byť zabezpečený pitný režim v dostatočnom množstve.
Článok 7
OBLEČENIE A REKLAMA
7.1 Otázky reklamy sú riešené zmluvami SVF.
7.2 Hráči (dvojica) sú povinní už od začiatku turnaja používať rovnaké krátke nohavice (resp. plavky) a tričká (resp.
tielka, plavky), inak im rozhodca nepovolí štart. Rovnakými krátkymi nohavicami (plavkami) a tričkami (tielkami,
plavkami) sa myslí v zmysle farby a štýlu, reklama môže byť rôzna.
7.3 Ak budú pripravené centrálne dresy, sú hráči povinní štartovať v týchto dresoch.
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7.4
7.5
7.6

Ak usporiadateľ pripraví dresy s lokálnym sponzorom, sú hráči povinní štartovať v týchto dresoch.
Ak usporiadateľ pripraví dresy s lokálnym sponzorom na záverečný ceremoniál, sú účastníci ceremoniálu povinní sa
v týchto dresoch zúčastniť záverečného ceremoniálu.
Mládežnícky turnaj v plážovom volejbale je oficiálne nazvaný: Majstrovstvá Slovenska v plážovom volejbale do
20 rokov. Pod týmto názvom musí byť súťaž prezentovaná v masmédiách a na verejnosti.

Článok 8
PROTESTY
8.1 Žiadosť o oficiálny protest počas zápasu môže podať iba kapitán družstva. Pri proteste je privolaný technický delegát
a/alebo hlavný rozhodca, ktorý okamžite oficiálny protest uzná za oprávnený (chyba sa opraví), alebo ho zamietne
a v stretnutí sa pokračuje. Voči tomuto rozhodnutiu nie je možné podať ďalší protest. Oficiálny protest musí byť
zaznamenaný do zápisu zo stretnutia s podrobným popisom. Poplatok za oficiálny protest je 20,00 €, v prípade
oprávneného oficiálneho protestu je poplatok odpustený. V prípade neoprávneného oficiálneho protestu musí dvojica
uhradiť poplatok okamžite po skončení stretnutia členovi RKT. Dvojica sa až do zaplatenia poplatku za neoprávnený
oficiálny protest nemôže zúčastniť ďalších zápasov, resp. turnajov M SR.
8.2 Protest môže byť podaný iba:
8.2.1
Ak rozhodca nesprávne použil pravidlo, alebo nesprávne určil hracie dôsledky.
8.2.2
Proti nesprávnemu skóre.
8.2.3
Proti technickým aspektom (počasie, osvetlenie atď.).
Článok 9
SÚŤAŽNÁ KOMISIA
9.1 Riadením súťaží bola poverená Súťažná komisia beachvolejbalu (SK)
9.1.1
Členovia SK: Peter Tatraj, súťažný riaditeľ pre beachvolejbal
Jana Jányová, koordinátorka pre beachvolejbal a snowvolejbal
Filip Moravčík, zástupca rozhodcov
9.2 Súťažná komisia vypracúva oficiálne formuláre, spracováva výsledky jednotlivých turnajov a poskytuje ich médiám,
zostavuje štartovú listinu na finálový turnaj a organizuje finálový turnaj v spolupráci s miestnym usporiadateľom.
9.3 Menuje na Finálový turnaj M SR U20 Riadiacu komisiu turnaja (RKT), ktorej zloženie bude pozostávať z
technického delegáta, hlavného rozhodcu a usporiadateľa. Menovité zloženie RKT bude uvedené v propozíciách
daného turnaja. RKT zabezpečuje a dohliada na riadny športovo-technický priebeh turnaja a rieši disciplinárne
prehrešky účastníkov turnaja. Schvaľuje výsledky stretnutí a konečné poradie družstiev. Pri rokovaní rozhoduje
hlasovaním, pričom na prijatie záveru je potrebná prostá väčšina.
9.4. RKT má právo udeliť jednotlivcovi nasledovné tresty: pokarhanie (za menej závažný disciplinárny priestupok),
vylúčenie z turnaja (za závažný disciplinárny priestupok). RKT má zároveň právo podať na jednotlivca podnet na
Disciplinárnu komisiu SVF.
Článok 10 POVINNOSTI USPORIADATEĽA
10.1 Usporiadateľ je povinný vypracovať propozície k turnaju najneskôr 14 dní pred konaním turnaja. Propozície musia
obsahovať: dátum a miesto konania turnaja, kontaktnú adresu a telefónne číslo na usporiadateľa, adresy a telefónne
čísla pre prípadné zaistenie ubytovania (aj s cenovou ponukou) pri dvojdňových turnajoch.
10.2 Usporiadateľ zodpovedá za to, že na turnaji štartujú iba prihlásené dvojice a počas prezentácie kontroluje hráčom
občianske preukazy (meno, priezvisko, dátum narodenia).
10.3 Usporiadateľ je povinný zabezpečiť ozvučenie a hlásateľskú službu.
10.3.1 Hlásateľskú službu musí byť počuť na všetkých hracích ihriskách a musí vyhlasovať jednotlivé zápasy na kurtoch
– t.j. hráčov a rozhodcov, najmenej 2 x pred začiatkom každého zápasu.
10.3.2 V areáli musí byť pripravená miestnosť (stan) pre potreby hráčov a rozhodcov.
10.3.3 V areáli musí byť k dispozícii lekárska služba.
10.4 Usporiadateľ je povinný zaistiť úpravu ihrísk pred každým zápasom a na vyžiadanie rozhodcu. Na úpravu ihriska má
vyhradenú dobu maximálne 3 minúty od skončenia predchádzajúceho zápasu.
10.5 Usporiadateľ je povinný v prvý pracovný deň po turnaji do 12:00 zaslať SK e-mailom na adresu beach@svf.sk
zoznam účastníkov turnaja, výsledky jednotlivých zápasov a krátke zhodnotenie priebehu turnaja.
10.6 Usporiadateľ finálového turnaja je povinný ohlásiť výsledok turnaja v deň jeho ukončenia do tlačových agentúr
(SITA a TASR) a do redakcie denníka Šport.
Článok 11
ROZHODCOVIA
11.1 Rozhodcov na finálový turnaj deleguje Komisia rozhodcov SVF v spolupráci s AVR.
11.2 Na kvalifikačné turnaje rozhodcov zabezpečuje usporiadateľ.
11.3 Vyplácanie odmien a cestovného na finálovom turnaji rozhodcom bude v zmysle platnej ESOR pre plážový volejbal.
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11.4 Všetky stretnutia finálového turnaja rozhoduje jeden rozhodca. Finálové zápasy rozhodujú dvaja rozhodcovia. Hlavný
rozhodca má právo delegovať druhého rozhodcu aj na iné zápasy na turnaji.
11.5 Všetky zápasy budú rozhodcom zahájené 7 minút od skončenia predchádzajúceho zápasu.
11.6 V prípade finálového turnaja je usporiadateľ povinný zabezpečiť rozhodcom ubytovanie.

Článok 12
WEB STRÁNKA
12.1 Prihlášky, registrácia, kalendár turnajov, aktuálny výsledkový servis a ďalšie informácie budú hráčom a verejnosti k
dispozícii na oficiálnej webovej stránke SVF, sekcia BEACH: www.svf.sk
Peter Tatraj
Súťažný riaditeľ pre beachvolejbal
tel.: 0911 077 124
e-mail : beach@svf.sk

Jana Jányová
Koordinátor pre beachvolejbal SVF
tel.: 0911 33 33 94
e-mail: janyova@svf.sk
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Filip Moravčík
Člen súťažnej komisie beachvolejbalu
tel.: 0911 950 729
e-mail: Filip.Moravcik@avr-sr.sk
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