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Článok 1
ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽÍ
1.1 Finálový turnaj Majstrovstiev Slovenska v plážovom volejbale (M SR)
1.2 Séria „A“ M SR
1.3 Séria „B“ M SR
Článok 2
ÚČASŤ
2.1 Na turnajoch M SR môžu štartovať len občania SR s platnou registráciou SVF, ktorí majú zaplatené členské pre rok 2020,
alebo zahraniční hráči, ktorých štart upravuje bod 2.2
2.2 Na turnajoch M SR môžu štartovať zahraniční hráči s licenciou FIVB, ktorým národná federácia štart povolí a ktorí sa na turnaj
riadne prihlásia. Súťažná komisia beachvolejbalu (SK) podľa počtu prihlásených dvojíc štart zahraničnej dvojici povolí, alebo
zamietne.
2.3 Z účasti na turnajoch M SR budú vylúčení hráči, ktorí štartovali na akciách nehomologizovaných SVF, CEV, FIVB.
2.4 Hráči, ktorým bola udelená pokuta, sa až do jej zaplatenia nemôžu zúčastniť turnajov M SR.
Článok 3
PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE DVOJÍC
3.1 Pre Finálový turnaj M SR je uzávierka prihlášok 8 dní pred turnajom o 24:00 hod.
Pre Sériu „A“ a Sériu „B“ je termín uzávierky prihlášok uvedený v propozíciách, najneskôr však do pondelka v danom týždni
turnaja do 20:00 hod.
Výnimku môže povoliť SK len v závažných prípadoch.
3.1.1
Prihláška je jednorazová a platí iba na jeden konkrétny turnaj.
3.1.2
Akceptované bude iba prihlásenie vyplnením online formulára zverejneného na webovej stránke Slovenskej volejbalovej
federácie.
3.1.3
Prihlášky po termíne budú akceptované iba so súhlasom SK, a v prípade, že sa nenaruší systém turnaja, alebo systém
kvalifikácie. Takto prihlásená dvojica uhradí poplatok 20,00 € a následne bude zaradená na koniec štartovej listiny.
3.2 Odhlásenie
3.2.1
Odhlásenie z turnaja po uzávierke prihlášok bez udania dôvodu je možné najneskôr 24 hod. po ukončení prihlasovania,
výhradne e-mailom na adresu: beach@svf.sk.
3.2.2
Odhlásenie po tomto termíne bude akceptované len s lekárskym potvrdením, alebo s iným úradným potvrdením, inak bude
dvojici udelená pokuta 50,00 €. Potvrdenie musí byť SK doručené čo najskôr. Až do doručenia potvrdenia sa hráč nemôže
zúčastniť turnajov M SR.
3.3 Výmena zraneného hráča je možná najneskôr do 20:00, 1 deň pred začiatkom turnaja. Výmenu treba nahlásiť SK e-mailom,
spolu s lekárskym potvrdením o zranení vymeneného hráča. Dvojici sa upravia body a vykoná sa opätovné nasadenie dvojíc.
3.4 Dvojici, ktorá sa nedostaví na turnaj bez ospravedlnenia bude udelená pokuta vo výške 100,00 €. Až do zaplatenia pokuty sa
žiaden z hráčov nemôže zúčastniť turnajov M SR.
3.5 Divoké karty (DK).
3.5.1
DK môže byť udelená len dvojici , ktorá sa na turnaj riadne prihlási.
3.5.2
Ak usporiadateľ udelí DK, je povinný nahlásiť ju e-mailom SK najneskôr 24 hod. po ukončení prihlasovania.
3.5.3
SK musí DK udeliť najneskôr 24 hod. po ukončení prihlasovania.
3.6 Pokiaľ sa v rovnakom termíne koná turnaj organizovaný FIVB, alebo CEV, musia hráči zúčastňujúci sa tohto turnaja, potvrdiť
svoju účasť na turnajoch M SR najneskôr 2 dni pred začiatkom turnaja do 20:00 hod. SK.
3.7 Ak sa hráč po uzávierke prihlášok odhlási z ktoréhokoľvek turnaja (i oficiálneho v zahraničí), nesmie sa v rovnakom termíne
zúčastniť inej akcie s výnimkou povolenia CEV a FIVB.
Článok 4
SÚŤAŽNÝ PORIADOK
4.1 Nasadenie dvojíc do turnaja
4.1.1
Dvojice sa nasadzujú podľa aktuálneho ENTRY rebríčka.
4.1.2
Ak sa hlavná súťaž hrá formou dvojitej eliminácie pre 16 dvojíc, má právo priamej účasti v hlavnej súťaži prvých 8 dvojíc
podľa aktuálneho ENTRY rebríčka.
4.1.3
Ak sa hlavná súťaž hrá formou dvojitej eliminácie pre 12 dvojíc, majú právo priamej účasti v hlavnej súťaži prvé 4 dvojice
podľa aktuálneho ENTRY rebríčka.
4.1.4
Jednu divokú kartu (DK) môže udeliť SK a jednu DK môže udeliť usporiadateľ turnaja. Ak budú na turnaji pridelené
obidve divoké karty, uskutoční sa žrebovanie, na ktoré miesto (9.-10. pri 16 dvojiciach v hlavnej súťaži, alebo 5.-6. pri 12
dvojiciach v hlavnej súťaži) bude dvojica nasadená. Na ostatné miesta sa nasadzuje podľa aktuálnych bodov v ENTRY
rebríčku. V prípade neudelenia DK sú dvojice na miesta pre DK nasadené podľa aktuálneho ENTRY rebríčka.
4.1.5
V prípade veľkého záujmu môže usporiadateľ zorganizovať deň pred hlavnou súťažou kvalifikáciu, ktorá je už súčasťou
turnaja, o zostávajúce miesta v hlavnej súťaži.
4.1.5.1 Kvalifikácia sa koná vždy deň pred začiatkom hlavnej súťaže. Výnimky povoľuje SK.
4.1.5.2 Začiatok kvalifikácie bude stanovený podľa počtu prihlásených dvojíc.
4.1.5.3 Hrací systém kvalifikácie sa určí podľa počtu dvojíc v kvalifikácii a poveternostných podmienok.
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4.1.5.4 Maximálny počet dvojíc, štartujúcich v kvalifikácii, určí usporiadateľ podľa svojich možností. V prípade väčšieho
záujmu rozhoduje nasadenie prihlásených dvojíc podľa aktuálneho ENTRY rebríčka. SK a usporiadateľ majú právo
udeliť po dve DK pre kvalifikáciu.
4.1.5.5 Ak sa do kvalifikácie prihlási menší počet dvojíc (16 a menej), budú dvojice na 1. a 2. mieste nasadenia do kvalifikácie,
priamo nasadené do hlavnej súťaže na miesta 11. a 12. pri 16 dvojiciach v hlavnej súťaži, alebo 7.a 8. pri 12 dvojiciach
v hlavnej súťaži
4.1.5.6 Pokiaľ dvojica postúpi z kvalifikácie do hlavného turnaja, musí sa ho zúčastniť. Ak tak neurobí, je to považované za
neospravedlnenú neúčasť podľa bodu 3.4, okrem bodu 4.1.5.7
4.1.5.7 V prípade postupu z kvalifikácie a zranenia, sa musí aspoň jeden z hráčov aj napriek ospravedlneniu dostaviť na svoje
stretnutie v hlavnom turnaji, inak budú dvojici udelené body len za kvalifikáciu.
4.1.5.8 Ak sa na turnaji nemôže zúčastniť nasadená dvojica, do hlavnej súťaže postupuje „šťastná prehra“. Je to dvojica
vyradená z najvyššej úrovne kvalifikácie s najvyšším počtom bodov.
4.1.5.9 Informácia o konaní kvalifikácie a povinnosti štartu dvojíc v kvalifikácii bude zverejnená na webovej stránke SVF,
najneskôr 48 hod. po ukončení prihlasovania.
4.2
Stretnutia
4.2.1
Poradie stretnutí musí byť zverejnené na informačnej tabuli alebo na webovej stránke SVF.
4.2.2
Nasledujúce stretnutie sa začne 5 min. po skončení predošlého stretnutia.
4.2.3
Ak sa dvojica nedostaví na ihrisko včas, družstvo sa vyhlási za neprítomné a prehráva stretnutie. Čakacia doba je 5 minút
po stanovenom začiatku stretnutia a možno ju čerpať iba v odôvodnených prípadoch, výnimky povoľuje Riadiaca komisia
turnaja (RKT).
4.2.4
V prípade, že dvojica musí hrať dva zápasy po sebe, má nárok na 15 minútovú prestávku a 3 minúty na rozcvičenie.
4.2.5
RKT má právo úpravy rozpisu jednotlivých stretnutí podľa vlastného výberu vrátane spresnenia hracích časov.
4.2.6
V prípade mimoriadne nepriaznivého počasia môžu byť zápasy presunuté na ďalší hrací deň, a to na základe rozhodnutia
RKT.
4.2.7
Všetky stretnutia sa musia odohrať oficiálnou súťažnou loptou M SR.
Pre M SR je v sezóne 2020 oficiálnou súťažnou loptou MIKASA VLS-300.
4.3 Propozície
4.3.1 Propozície každého homologizovaného turnaja musia byť uverejnené na stránke SVF:
4.3.1.1 Séria „A“: minimálne 14 dní pred konaním turnaja
4.3.1.2 Séria „B“: minimálne 14 dní pred konaním turnaja
4.3.2
Propozície musia obsahovať dátum a miesto konania turnaja, výšku vkladu, výšku a spôsob rozdelenia finančných odmien,
typ turnaja, kategórie pre ktoré je turnaj organizovaný, počet dvojíc v hlavnej súťaži, mená, kontaktné adresy a telefónne
čísla na usporiadateľa, v prípade konania technickej porady jej miesto a čas, zloženie RKT, partnerov SVF a prípadne
partnerov lokálneho usporiadateľa po odsúhlasení SVF.
4.4 Vyhlásenie výsledkov
4.4.1
Vyhlásenia výsledkov sa musia zúčastniť dvojice na prvých troch miestach
4.4.2
Výsledky každého homologizovaného turnaja budú uverejnené na webovej stránke SVF, sekcia beach.
Článok 5
Bodovanie
5.1 Počet bodov pre víťaza turnaja sa vypočíta podľa vzorca:
X (počet bodov) =

Výška dotácie
4

5.2 Delenie bodov:
5.2.1
Body získané v hlavnej súťaži:
UMIESTNENIE
16 dvojíc
12 dvojíc
1.
100 %
100 %
2.
90 % z 1.miesta
90 % z 1.miesta
3.
80 % z 1.miesta
80 % z 1.miesta
4.
70 % z 1.miesta
70 % z 1.miesta
5. (2x)
60 % z 1.miesta
60 % z 1.miesta
7. (2x)
50 % z 1.miesta
50 % z 1.miesta
9. (4x)
40 % z 1.miesta
40 % z 1.miesta
13. (4x)
30 % z 1.miesta
5.2.2
Body získané v kvalifikácii (úroveň je fáza vypadnutia z kvalifikácie)
UMIESTNENIE
1.úroveň
2. úroveň
3.úroveň
4.úroveň
5.úroveň
6.úroveň
7.úroveň

5.2.3

16 dvojíc
20 % z 1.miesta
10 % z 1.miesta
8 % z 1.miesta
6 % z 1.miesta
4 % z 1.miesta
3 % z 1.miesta
2 % z 1.miesta

12 dvojíc
30 % z 1.miesta
20 % z 1.miesta
10 % z 1.miesta
8 % z 1.miesta
6 % z 1.miesta
4 % z 1.miesta
3 % z 1.miesta

8 dvojíc
100 %
90 % z 1.miesta
80 % z 1.miesta
70 % z 1.miesta
60 % z 1.miesta
50 % z 1.miesta

8 dvojíc
40 % z 1.miesta
30 % z 1.miesta
20 % z 1.miesta
10 % z 1.miesta
8 % z 1.miesta
6 % z 1.miesta
4 % z 1.miesta

Body z oficiálnych medzinárodných akcií budú pridelené podľa vzorca:
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body SVK = body FIVB x k
k – koeficient vyrátaný podľa počtu víťazstiev v turnaji: za každé víťazstvo k=k+1 (v prípade, že dvojica nemusí hrať
kvalifikáciu, ale je nasadená priamo do hlavnej súťaže, koeficient sa vyráta tak, ako keby kvalifikáciu dvojica odohrala).
5.2.4
Pokiaľ sa hráč zúčastní viacerých turnajov v jednom týždni, do rebríčka sa mu započíta iba najlepší výsledok.
5.2.5
V prípade, že turnaj nebude dokončený, body a finančné odmeny sa pridelia podľa aktuálneho stavu turnaja.
5.2.6
Dvojica, ktorá nenastúpi kompletná (obaja hráči) ani na jedno svoje stretnutie v turnaji, nemá nárok na body ani finančnú
odmenu z tohto turnaja. Zároveň stráca aj nárok na vrátenie zaplateného vkladu.
Článok 6
DELENIE FINANČNÝCH ODMIEN
6.1 Odporúčané delenie finančných odmien:
UMIESTNENIE
pre 16 dvojíc pre 12 dvojíc
1.
22,00 %
25,00 %
2.
16,00 %
20,00 %
3.
13,00 %
15,00 %
4.
9,00 %
10,00 %
5. (2x)
6,00 %
6,00 %
7. (2x)
4,00 %
4,00 %
9. (4x)
3,00 %
2,50 %
13. (4x)
2,00 %

Pre 8 dvojíc
30,00 %
20,00 %
15,00 %
10,00 %
7,50 %
5,00 %

pre 6 dvojíc
35,00 %
25,00 %
20,00 %
10,00 %
5,00 %

Pre 4 dvojice
40,00 %
30,00 %
20,00 %
10,00 %

Pre 3 dvojice
50,00 %
30,00 %
20,00 %

Článok 7
REBRÍČKY
7.1 SK eviduje dva samostatné rebríčky.
7.2 Rebríček pre nasadzovanie do turnajov - ENTRY, do ktorého sú započítané všetky výsledky dosiahnuté na turnajoch za
posledných 52 týždňov.
7.3 Rebríček pre nasadenie do Finálového turnaja M SR - pre ROK 2020, do ktorého budú započítané všetky výsledky dosiahnuté
na turnajoch (mimo turnajov podľa 5.2.4) od 1.januára 2020 až do konania Finálového turnaja M SR.
7.4 Započítanie výsledkov po návrate z materskej dovolenky, alebo po dlhodobom zranení (návrat minimálne po 180 dňoch).
7.4.1
Hráčovi sa po návrate z materskej dovolenky, alebo po dlhodobom zranení, na vlastnú žiadosť, do rebríčka ENTRY
započíta 5/6 bodov za výsledky dosiahnuté za 52 týždňov pred narodením dieťaťa, alebo zranením. Následne sa do
rebríčka ENTRY zarátava iba 5/6 bodov za umiestnenie počas toľkých týždňov, po ktorých hráč požiadal o započítanie
výsledkov.
7.4.2
Hráč je povinný o započítanie požiadať e-mailom SK minimálne 15 dní pred konaním prvého turnaja, v ktorom žiada
o započítanie výsledkov. K žiadosti je povinný doložiť kópiu rodného listu dieťaťa, alebo doklad o zdravotnej
nespôsobilosti hrať minimálne 180 dní.
Článok 8
FINÁLOVÝ TURNAJ M SR
8.1 Finálového turnaja M SR sa môžu zúčastniť iba občania SR.
8.2 Finálového turnaja M SR sa môže zúčastniť 12-16 dvojíc (upresní sa v propozíciách) s najvyšším súčtom bodov jednotlivých
hráčov podľa aktuálneho rebríčka pre ROK 2020. Finálový turnaj sa hrá bez kvalifikácie.
8.3 Na Finálový turnaj M SR má právo udeliť jednu DK pre každú kategóriu Rada plážového volejbalu mládežníckej dvojici do
23 rokov.
8.4 V prípade, ak sa niektorá z dvojíc nedostaví, bude nasadenie v turnaji prerobené v súlade s rebríčkom pre ROK 2020.
8.5 Na technickej porade pred turnajom musí byť prítomný minimálne jeden hráč z každej prihlásenej dvojice, ako aj jeden
z hráčov náhradných dvojíc. Náhradné dvojice zaistí usporiadateľ v spolupráci so SK.
8.6 Víťaz Finálového turnaja M SR získava titul Majster SR v plážovom volejbale pre rok 2020.
Článok 9
OBLEČENIE A REKLAMA
9.1 Otázky reklamy sú riešené zmluvami SVF.
9.2 Hráči (dvojica) sú povinní už od začiatku turnaja (vrátane kvalifikácie) 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. Reklama nesmie byť v rozpore
s marketingovými zmluvami SVF.
9.3 Ak budú pripravené centrálne dresy od SVF, sú hráči povinní štartovať v týchto dresoch.
9.4 Ak usporiadateľ pripraví dresy s lokálnym sponzorom, sú hráči povinní štartovať v týchto dresoch, a to za predpokladu, ak
SVF nezabezpečí centrálne dresy.
9.5 Ak usporiadateľ pripraví dresy s lokálnym sponzorom na záverečný ceremoniál, sú účastníci ceremoniálu povinní sa v týchto
dresoch zúčastniť záverečného ceremoniálu, a to za predpokladu, ak SVF nezabezpečí centrálne dresy (príp. dresy na
záverečný ceremoniál).
9.6
V prípade nepriaznivého počasia rozhodca môže povoliť nosiť hráčom pod dresom termoprádlo, pre Finálový turnaj M
SR a Sériu „A“ musia byť rovnakej farby a štýlu pre oboch hráčov dvojice. Rozhodca môže povoliť hráčom nosiť ponožky.
Článok 10 PROTESTY
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10.1 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 technickému delegátovi turnaja. Dvojica sa až do zaplatenia poplatku za neoprávnený oficiálny protest nemôže
zúčastniť ďalších zápasov, resp. turnajov M SR.
10.2 Protest môže byť podaný iba:
10.2.1 Ak rozhodca nesprávne použil pravidlo, alebo nesprávne určil hracie dôsledky.
10.2.2 Proti nesprávnemu skóre.
10.2.3 Proti technickým aspektom (počasie, osvetlenie atď.).
Článok 11 DOPINGOVÁ KONTROLA
11.1 Účastníci turnaja sú povinní podrobiť sa dopingovej kontrole vykonávanej podľa rozhodnutia Antidopingovej agentúry SR.
Odmietnutie alebo marenie výkonu dopingovej kontroly sa klasifikuje ako doping. Zoznam zakázaných látok a liekov je úradne
zverejnený na stránke Antidopingovej agentúry SR.
Článok 12 SÚŤAŽNÁ KOMISIA
12.1 Riadením súťaží bola poverená Súťažná komisia beachvolejbalu (SK)
12.1.1 Členovia SK: Peter Tatraj, súťažný riaditeľ pre beachvolejbal a snowvolejbal
Jana Jányová, koordinátorka pre beachvolejbal a snowvolejbal
Filip Moravčík, zástupca rozhodcov
12.2 Súťažná komisia:
12.2.1 Udeľuje DK a povoľuje štart zahraničných hráčov.
12.2.2 Zaistí zverejnenie propozícií a všetkých informácií o turnajoch na webovej stránke SVF.
12.2.3 Zaistí vypracovanie a priebežnú aktualizáciu štartových listín turnajov a kvalifikácií, výsledkov turnajov a rebríčkov, a
ich zverejnenie na webovej stránke SVF.
12.2.4 Vedie evidenciu pokút a trestov.
12.2.5 Zaistí vypracovanie jednotných formulárov, úradných správ a úradných oznamov.
12.2.6 Deleguje technického delegáta pre jednotlivé turnaje
12.2.7 Zaistí, aby Vykonávacie pokyny boli k dispozícii na stránke SVF a pri turnajoch vždy u usporiadateľa turnaja.
12.2.8 Na turnajoch Série „A“ zabezpečí úhradu nákladov na technického delegáta počas turnaja.
12.2.9 Menuje na Finálový turnaj M SR a turnaje Série „A“ a Séria „B“ 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.
12.2.10 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 13 POVINNOSTI USPORIADATEĽA
13.1 Usporiadateľ každého podujatia v plážovom volejbale môže požiadať o homologizáciu turnaja e-mailom, prostredníctvom
sekcie beachvolejbalu SVF. Informácie o homologizácii podujatí v plážovom volejbale sú uvedené v Podmienkach
homologizácie turnajov M SR v plážovom volejbale.
13.2. Usporiadateľ turnaja homologizovaného SVF je povinný sa riadiť prílohou č.1 týchto VP – Podmienky organizácie podujatí.
13.2.1 Usporiadateľ je povinný vypracovať propozície k turnaju. Propozície je povinný zaslať SK v elektronickej podobe
najneskôr 2 dni pred termínom na uverejnenie propozícii na stránke SVF.
13.2.2 Na turnajoch Série „A“ je usporiadateľ povinný zabezpečiť úpravu ihriska pred každým stretnutím a na požiadanie
rozhodcu. Na úpravu ihriska má vyhradený čas 3 minúty od skončenia predchádzajúceho stretnutia.
13.2.3 Usporiadateľ je povinný riadiť sa schválenou ESOR pre plážový volejbal platnou pre sezónu 2020.
13.2.4 Usporiadateľ zabezpečuje finančné odmeny pre hráčov.
13.2.5 Usporiadateľ je povinný po vyslovení námietok zo strany hlavného rozhodcu zabezpečiť úpravu ihrísk tak, aby bola
zabezpečená bezpečnosť hráčov pri hre (obaly stĺpov, zodpovedajúca úprava hracej plochy a bezprostredného okolia, zóny
oddychu pre hráčov)
13.2.6 Usporiadateľ je povinný zaistiť (na náklady žiadateľa) ubytovanie hráčom, technickému delegátovi, rozhodcom a členom
SK, ak o to vopred požiadajú minimálne 3 dni pred začiatkom turnaja.
13.2.7 Usporiadateľ je povinný zabezpečiť pre všetkých účastníkov turnaja pitný režim v dostatočnom množstve.
13.2.8 Vo všetkých oficiálnych formulároch je usporiadateľ povinný uvádzať vedľa priezviska aj krstné mená hráčov.
13.2.9 Usporiadateľ turnaja je povinný nahlasovať súhrnné výsledky turnaja do 22:00 od skončenia súťažného dňa SK
(beach@svf.sk) spolu s 2-3 digitálnymi fotografiami zo súťažného dňa.
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13.2.10 Usporiadateľ turnaja je povinný zaslať súhrnnú správu o organizácii turnaja SK, e-mailom na adresu beach@svf.sk, v prvý
pracovný deň po ukončení turnaja.
Článok 14
ROZHODCOVIA
14.1 Rozhodovanie súťaží
14.1.1 Na Finálový turnaj M SR a turnaje Série „A“ a „B“ môžu byť delegovaní iba rozhodcovia, ktorí majú platnú licenciu
rozhodcu plážového volejbalu.
14.1.2 Delegácie na jednotlivé turnaje vykonáva Komisia rozhodcov SVF (KR) v spolupráci s AVR.
14.1.3 Distribúciu delegácií zaistí KR elektronickou poštou, čo najskôr pred každým turnajom všetkým zúčastneným stranám
(usporiadateľom, rozhodcom, atď.).
14.1.4 Redelegácie je KR povinná oznámiť ihneď, prostredníctvom e-mailu formou úradného oznamu všetkým zúčastneným
stranám (usporiadateľom, rozhodcom, atď.)
14.1.5 Nie je prípustné, aby na turnaje uvedené v 14.1.1 boli delegovaní rozhodcovia, ktorí sú zároveň aj účastníkmi turnaja ako
hráči.
14.1.6 Na každom turnaji je určený jeden hlavný rozhodca, ktorý vykonáva delegácie na jednotlivé stretnutia turnaja, ale zároveň
aj rozhoduje.
14.2 Spôsob rozhodovania zápasov
14.2.1 Všetky zápasy na turnajoch M SR rozhoduje jeden rozhodca, okrem bodu 14.2.2
14.2.2 Semifinálové a finálové zápasy Finále M-SR a Série „A“, ako aj finálové zápasy Série „B“ (za predpokladu, že sa hrajú
len na jednom ihrisku) rozhodujú dvaja rozhodcovia.
14.2.3 Hlavný rozhodca má právo delegovať druhého rozhodcu aj na iné zápasy na turnaji
14.2.4 Bezprostredne po skončení zápasu odovzdá rozhodca ihrisko (aj lopty) rozhodcovi, ktorý bude rozhodovať nasledujúci
zápas. Tento je od tohto momentu povinný časovo riadiť úpravu ihriska a rozcvičovanie hráčov.
14.2.5 Možné úpravy v harmonograme dohodne pred začiatkom turnaja hlavný rozhodca s usporiadateľom.
14.3 Práva a povinnosti hlavného rozhodcu:
14.3.1 Vykonáva v spolupráci s technickým delegátom kontrolu regulárnosti a pripravenosti jednotlivých hracích plôch a ich
vybavenia v súlade s medzinárodnými pravidlami plážového volejbalu a vykonávacími pokynmi M SR v plážovom
volejbale (VP) a to minimálne 60 minút pred začiatkom turnaja. Zabezpečí premeranie výšky siete, rozmerov hracej
plochy a tlaku v loptách.
14.3.2 Organizuje činnosť rozhodcov v priebehu turnaja.
14.3.3 Podáva hráčom vysvetlenie a výklad medzinárodných pravidiel plážového volejbalu.
14.3.4 V prípade potreby oboznamuje rozhodcov pred začiatkom turnaja o výklade jednotlivých pravidiel.
14.3.6 V prípade praktických kvalifikačných skúšok rozhodcov dohliada nad rozhodovaním kvalifikantov a operatívne rieši
všetky sporné situácie, pričom má právo zmeniť rozhodnutie kvalifikanta.
14.3.7 V prípade nedostavenia sa delegovaného rozhodcu, po dohode s prítomnými rozhodcami, zabezpečí riadne vedenie
všetkých zápasov s menším počtom rozhodcov.
14.3.8 Povoľuje prerušenie stretnutia.
14.3.9 V prípade neprítomnosti technického delegáta preberá všetky jeho práva a povinnosti.
14.4 Práva a povinnosti rozhodcu
14.4.1 Je povinný dostaviť sa na miesto konania turnaja najneskôr 60 min . pred jeho začiatkom.
14.4.2 Je povinný dodržiavať stanovené začiatky jednotlivých zápasov.
14.4.3 Nesmie dovoliť hráčovi, ktorého oblečenie nie je v súlade s VP, nastúpiť na zápas.
14.4.4 Je povinný rozhodovať zápas v súlade s medzinárodnými pravidlami plážového volejbalu a VP.
14.4.5 Je povinný informovať RKT o všetkých skutočnostiach, ktoré nie sú v súlade s medzinárodnými pravidlami plážového
volejbalu a VP.
14.5 ESOR pre plážový volejbal (záväzné podmienky pre všetkých usporiadateľov)
EKONOMICKÁ SMERNICA PRE ODMEŇOVANIE ROZHODCOV
PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
Delegovaný rozhodca
Kategória
Dohodár - Fakturant
Finálový turnaj M SR
77,03 € / deň - 87,81 € / deň
Séria „A“
66,76 € / deň - 76,11 € / deň
Séria „B“
51,35 € / deň - 58,54 € / deň
Kvalifikácie Série „A“, „B“ (cca 5-6 stretnutí)
25,68 € / deň - 29,28 € / deň
Finálové turnaje mládeže
46,22 € / deň - 52,69 € / deň
Rozhodca kandidát
16,02 € / deň - 18,26 € / deň
Príplatok hlavnému rozhodcovi
10,68 € / deň - 12,18 € / deň
Príplatok počas pracovného dňa
13,04 € / deň - 14,87 € / deň
Čiaroví rozhodcovia
12,67 € / zápas - 14,44 € / zápas
Administratívna podpora rozhodcov (zápisy, výsledky)
20,54 € / deň - 23,42 € / deň
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Odmeny za ostatné homologizované turnaje sa určia dohodou minimálne 7 dní vopred s organizátorom turnaja.
Odmeny a náležitosti fakturujúcim rozhodcom musia byť vyplatené najmenej 45 minút pred začiatkom turnaja
v hotovosti, 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 odmeny raz mesačne, do 20. dňa v nasledujúcom mesiaci, na základe
predloženého mesačného výkazu (aj nulového, pokiaľ dotyčný rozhodca v mesiaci nerozhodoval), ktorý je rozhodca
povinný doručiť na SVF do siedmeho dňa v mesiaci nasledujúcom po výkone činnosti.
14.6 Ak usporiadateľ nezabezpečí pre rozhodcov stravu, suma stravného sa rozhodcovi vypláca 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. Sumy stravného sa menia Opatreniami MPSVR SR.
14.7 Cestovné
14.7.1 Vyplatené na základe predložených cestovných lístkov (vrátane miestnej dopravy). Pri použití vlastného motorového
vozidla bude cestovné vyplatené vo výške 0,12 € / 1 km z miesta bydliska, alebo miesta pobytu, pričom jeho adresa je
uvedená v adresári rozhodcov, do miesta konania turnaja a späť. Toto je oprávnený účtovať iba ten rozhodca, ktorý reálne
použil vlastné motorové vozidlo. V prípade, že rozhodca rozhoduje turnaj v mieste svojho bydliska, prináleží mu/jej
paušálna sadzba 2,-€.
14.7.2 Pri účtovaní kilometrovného rozhodca pre určenie počtu kilometrov použije stránku https://viamichelin.com. Počet
kilometrov určí ako vzdialenosť medzi miestom svojho bydliska a miestom výkonu činnosti. Použije sa najefektívnejšia
vzdialenosť, ktorá sa násobí dvomi a následne sumou 0,12 € / 1 km. Ak idú z jedného smeru, alebo z blízkeho smeru,
viacerí rozhodcovia, pričom jeden býva v meste A, druhý (tretí) v meste B, pri použití jedného vozidla sa určí počet km
ako súčet vzdialeností z mesta A do mesta B a k tomu vzdialenosť z mesta B do mesta výkonu činnosti rozhodcov. Opäť
sa použije najefektívnejšia vzdialenosť, ktorá sa násobí dvomi a následne sumou 0,12 € / 1 km.
14.7.3 Rozhodcovia nie sú povinní preukazovať spôsob dopravy na turnaj.
14.8. Ubytovanie
14.8.1 Zabezpečuje usporiadateľ v prípade, keď sa hrá dva, alebo viac dní po sebe.
14.8.2 Zabezpečuje usporiadateľ v prípade, ak rozhodca pred začiatkom, alebo po ukončení rozhodovania, nemá možnosť
dopraviť sa do miesta svojho bydliska v ten istý deň.
14.5.1
14.5.2

Článok 15
SADZOBNÍK POKÚT
15.1 Hráči (do zaplatenia pokuty je hráčovi pozastavená činnosť)
15.1.1 Nezúčastnenie sa na vyhlásení výsledkov (dvojice na prvých troch priečkach)
15.1.2 Penalizácia hráča
15.1.3 Vylúčenie hráča
15.1.4 Diskvalifikácia hráča
15.2 Družstvá (do zaplatenia pokuty je obom hráčom pozastavená činnosť)
15.2.1 Neospravedlnená neúčasť dvojice
15.2.2 Ospravedlnená neúčasť po termíne bez lekárskeho potvrdenia
15.2.3 Vylúčenie z turnaja (podľa 9.2)
15.2.4 Porušenie 9.3, 9.4, 9.5., alebo 9.6
15.3 Rozhodcovia:
15.3.1 Neospravedlnená neúčasť na delegovaný turnaj
15.3.2 Neospravedlnená neúčasť na delegovaný zápas
15.3.3 Oneskorený príchod na delegovaný zápas
15.3.4 Porušenie 14.2.4
15.4 Usporiadatelia :
15.4.1 Prvé porušenie povinností usporiadateľa (článok 13)
15.4.2 Každé ďalšie porušenie povinností usporiadateľa (článok 13)
15.5 Pokuty je možné uhradiť SK na nasledujúcom turnaji.

10,00 €
5,00 €
10,00 €
20,00 €
100,00 €
50,00 €
20,00 €
5,00 €
30,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
15,00 €

Článok 16
WEB STRÁNKA
16.1 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
Článok 17
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
17.1 V prípadoch neuvedených v týchto VP sa postupuje v súlade s dokumentmi CEV a FIVB pre plážový volejbal.
17.2 Neoddeliteľnou súčasťou VP je Príloha č. 1: Podmienky organizácie podujatí.
17.3 Vykonávacie pokyny boli schválené Správnou radou SVF dňa 9. marca 2020.

Peter Tatraj
Súťažný riaditeľ pre beachvolejbal
tel.: 0911 077 124
e-mail: tatraj@svf.sk
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Jana Jányová
Koordinátor pre beachvolejbal
tel.: 0911 333 394
e-mail: janyova@svf.sk
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