
Pravidla Ostravské volejbalové ligy smíšených družstev (OVL)  
  
  
1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ   
  
1.1. Ostravskou volejbalovou ligu smíšených amatérských družstev (zkráceně OVL) pořádá Spolek 

amatérských volejbalistů (zkráceně SAV), IČO 266 28 236. Celá OVL se řídí těmito pravidly. 
Výjimku z těchto pravidel, stejně jako jejich případnou úpravu schvaluje správní rada SAV.   

  
  
1.2. OVL vznikla za účelem organizace především neregistrovaných hráčů a hráček volejbalu. Klade 

si za úkol, umožnit těmto hráčů se pravidelně setkávat a utkávat.   
  
  
1.3. Struktura OVL   
  
Nejvyšším orgánem OVL je předseda SAV (dále jen „předseda“), který je volen nejvyšším orgánem 
SAV členskou schůzi SAV. Předseda má veškeré pravomoci týkající se OVL. Jeho rozhodnutí jsou 
konečná.   
Předseda jmenuje a odvolává vedoucího soutěže OVL. Hlavním úkolem vedoucího soutěže OVL je 
řízení OVL, spočívající zejména v organizaci hracích dnů, schvalování pravidel, propozic a hracího 
systému OVL.  
Vedoucí soutěže OVL jmenuje a odvolává vedoucí lig, kteří počínaje prvním hracím dnem operativně 
řídí své ligy. Vedoucí ligy ve své lize řeší konkrétní požadavky a protesty s vedoucími družstev, 
rozhoduje o uplatnění sankcí a kontumací, uchovává u sebe aktuální soupisky, má na starosti 
komunikaci s rozhodčími, zveřejňování výsledků hracích dnů na internetu a další povinnosti stanovené 
vedoucím soutěže.  
  
Proti rozhodnutí vedoucího ligy se vedoucí družstev mohou odvolat písemně či mailem u vedoucího 
soutěže OVL. Vedoucí soutěže OVL a vedoucí příslušných lig tvoří vedení OVL a jsou jmenovitě 
uvedeni v Herním systému pro daný soutěžní ročník i na internetových stránkách soutěže OVL.   
  
  
1.4. Pojištění   
Všichni zúčastnění hráči startují v OVL na své zdravotní riziko a ze své zdravotní pojistky.   
  
  
  
2. STARTUJÍCÍ DRUŽSTVA   
  
2.1. Účastníci OVL   
Účastníkem soutěže se může stát jakékoliv družstvo, které splňuje pravidla OVL, je řádně a včas 
přihlášeno, uhradilo startovné pro daný ročník a je vedoucím soutěže do soutěže přijato. Každé 
družstvo uvede v přihlášce název družstva, jméno a příjmení vedoucího družstva (který bude družstvo 
zastupovat a komunikovat s vedením OVL) a kontakt na něho (telefon, e-mail, případně adresu pro 
příjem pošty).   
  
2.2. Registrovanost   
Soutěž je určena pro neregistrované hráče. To je pro ty, kteří v aktuálním soutěžním ročníku 
nejsou na soupisce družstva hrajícího krajskou nebo vyšší soutěž dospělých a ligové soutěže 
juniorů (-ek) organizované ČVF. Registrovaní hráči družstev okresních a městských soutěží 
jsou pro OVL považování za neregistrované. 
  
Povolené vyjímky: 
Muži  - po dovršení věku 35 let neomezený start v jakékoliv lize OVL 
          - nadále je povolen start jednoho hráče hrajícího krajskou soutěž v 1. lize OVL 
Ženy  - po dovršení věku 35 let neomezený start v jakékoliv lize OVL 
          - pro 1. ligu OVL je povolen start jakékoliv hráčky nezávisle na tom kolik ji je let a jakou 

soutěž pořádanou ČVF hraje 
          - nadále je povolena účast hráček hrajících krajskou soutěž dospělých nebo ligu juniorek 

v celé OVL 



  

2.3. Smíšenost   
Družstvo musí nastoupit k utkání v 6 hráčích, z toho musí být alespoň 2 ženy (tzn. 4m+2ž, 3m+3ž, 
2m+4ž, 1m+5ž či 0m+6ž). Všichni hráči, kteří nastoupí k utkání, musí být na soupisce družstva. 
Nastoupení družstva k utkání ve složení 6m+0ž, 5m+1ž nebo v pěti a méně hráčích je vyloučeno.   
  
Družstvo se musí na hrací den dostavit v šesti hráčích. Pokud během hracího dne nastane situace, že 
za družstvo nemůže nastoupit šest hráčů ze soupisky družstva (například z důvodu zranění hráče), 
může za družstvo po dohodě a se souhlasem vedoucího družstva soupeře nastoupit jiný hráč, který je 
na soupisce jiného družstva téže ligy a se startem (vypůjčením) souhlasí. Tato dohoda se musí stát za 
přítomnosti rozhodčího zápasu a musí být o tom proveden písemný záznam na zadní straně zápisu o 
utkání (s podpisy obou kapitánů a rozhodčího).  
  
Doplnění družstva hráčem, který není na soupisce družstva téže ligy (například si družstvo 
3.ligy bude chtít půjčit hráče, který je na soupisce družstva 1. ligy) je nepřípustné a takovému 
hráči nebude start v utkání umožněn ani se svolením soupeře.   
  
Hra bez ženy nebo s jednou ženou nebude družstvu umožněna ani se svolením soupeře.   
  
  
2.4. Soupiska   
Soupiska družstva může obsahovat libovolný počet hráčů, přičemž každý hráč může v soutěži OVL 
startovat pouze za jedno družstvo.  
 
Datum narození nebo Oddíl a Soutěž je nutné vyplnit, pokud je hráč na soupisce družstva 
hrajícího soutěž pořádanou některou ze složek ČVF a uplatňuje pro možnost startu v OVL 
některou z povolených vyjímek. 
  
Pokud bude zjištěno, že některé údaje na soupisce neodpovídají skutečnosti, či chybí, může 
vedoucí ligy nebo vedoucí soutěže zakázat start hráči, u kterého došlo k pochybení a potrestat 
družstvo za neoprávněný start takového hráče odebráním bodů.   
  
Soupiska bude doručena POUZE osobně vedoucímu příslušné ligy OVL, a to před začátkem 
prvního zápasu družstva v daném ročníku OVL.  
  
  
2.5. Dopisování hráčů na soupisku   
Hráč, který není na žádné soupisce družstva hrajícího OVL, může být dopsán na soupisku 
kdykoliv do konce základní části dané ligy OVL. Zápis na soupisku po skončení základní části 
nebude družstvu umožněn!  
Konec základní části je chápán, jako okamžik, kdy je ukončeno poslední utkání základní části soutěže.  
  
Dopsání hráče na soupisku je uskutečněno POUZE osobním doručením nově vytisklé soupisky 
vedoucímu příslušné ligy OVL. Od tohoto okamžiku platí nově doručená soupiska a stará 
pozbývá platnosti.   
  
  
2.6. Přestupy hráčů   
Přestup je možné uskutečnit nejpozději před posledním hracím dnem základní části dané ligy 
OVL.   
  
O přestup musí zažádat hráč, jehož se týká a musí s ním souhlasit vedoucí družstva do kterého hráč 
přestupuje.   
  
Přestup hráče je realizován POUZE osobním doručením dvou soupisek. Soupisky družstva do 
kterého přestupuje (hráč je zde připsán) a soupisky družstva ze kterého přestupuje (hráč byl 
zde odebrán). Obě soupisky musí být podepsány vedoucími příslušných družstev. Od tohoto 
okamžiku nové soupisky nabývají platnosti a staré platnost pozbývají.  
  
Hráč smí během jednoho ročníku OVL přestoupit pouze jedenkrát. Poté není možný ani přestup 
zpátky.   



  
  
2.7. Hostování hráčů  
Hostování hráčů v soutěži OVL neexistuje.   
  
  
2.8. Povinnosti vedoucího družstva a kapitána družstva  
Každý vedoucí družstva je povinen seznámit všechny hráče na soupisce družstva s pravidly OVL a to 
zejména s tím, že všichni hráči v soutěži OVL startují na své zdravotní riziko a nejsou pořadatelem 
soutěže nijak pojištěni (bod 1.4. těchto pravidel).   
  
Vedoucí družstva je zodpovědný za pravdivost dat uvedených na soupisce. V případě jakýchkoliv 
změn je povinen provést v nejbližší možné době její aktualizaci. Vedoucí družstva zodpovídá za to, že 
k utkání nastoupí pouze hráči, kteří splňují podmínky těchto pravidel a jsou uvedeni na soupisce 
družstva.   
  
Kapitán družstva je po utkání povinen zkontrolovat zápis o utkání (výsledek, poznámky) a svým 
podpisem stvrdit jeho správnost. Na pozdější reklamace ohledně nesprávně vyplněného zápisu 
nebude brán zřetel.   
  
  
2.9. Povinnosti hráčů   
Každý hráč, který nastoupí k utkání soutěže OVL je povinen na žádost vedoucího ligy nebo vedoucího 
soutěže doložit svou totožnost předložením občanského průkazu, cestovního pasu nebo řidičského 
průkazu. Jiný doklad předložený k doložení totožnosti nebude uznán.   
  
Ověření totožnosti se provádí v případě pochybnosti, zda daný hráč je řádně zapsán na soupisce 
družstva. Pokud hráč odmítne nebo nebude schopen doložit svou totožnost, nebude mu umožněno k 
utkání nastoupit.   
  
Hráči nebude rovněž umožněno k utkání nastoupit, pokud vedoucí ligy nebo vedoucí soutěže shledá v 
identifikaci hráče jakékoliv pochybnosti.   
  
Žádost o doložení totožnosti může být vznesena i v průběhu utkání, a pokud vedoucí ligy nebo 
vedoucí soutěže shledá start hráče jako neoprávněný, bude utkání ukončeno a kontumováno (25:0, 
25:0) v neprospěch družstva, za které tento hráč nastoupil.   
  
  
  
3. SYSTÉM SOUTĚŽE   
  
3.1. Základní pravidla   
Hraje se dle platných mezinárodních pravidel volejbalu. Případné nutné úpravy pravidel budou 
zveřejněny na začátku daného hracího dne.   
  
  
3.2. Hrací systém   
OVL je organizována jako dlouhodobá soutěž s jedním až dvěma hracími dny v měsíci (říjen až 
duben).   
  
Veškeré zápasy budou odehrány v hale.   
  
Utkání se hrají na dva sety do 25 bez ztrát. Konce setů musí být rozdílem 2 bodů. Pokud však 
jedno družstvo získá 30. bod, set končí a neplatí ustanovení o výhře rozdílem 2 bodů.    
  
Podle počtu přihlášených družstev je zaveden vícestupňový hrací systém s postupy a sestupy 
popsanými v hracím systému pro daný ročník OVL. O případných dalších postupech do vyšší ligy 
rozhoduje vedení OVL podle počtu přihlášených družstev do následujícího ročníku.   
  
Herní systém obdrží každý vedoucí družstva před zahájením soutěže e-mailem a bude také k dispozici 
na webových stránkách.   



  
  
3.3. Bodování   
Družstva si za zápasy připisují tyto body do tabulky: 2 body za vítězství 2:0   
  1 bod za výsledek 1:1  

0 bodů za prohru 0:2  
-1 bod za kontumaci   

  
  
3.4. Pořadí v tabulce   
O pořadí družstev v OVL rozhodují získané body.   
  
 V případě rovnosti bodů rozhoduje:   a) vyšší poměr míčů  
  b) vzájemný(-é) zápas(y)  
  c) los   
  
  
3.5. Rozhodčí  
Všechny zápasy pískají delegovaní rozhodčí.   
  
  
3.6. Začátky zápasů   
Družstva se dostaví k zápasu alespoň 5 minut před rozpisem stanoveným začátkem. Čekací doba je 
10 minut od stanoveného začátku, poté může být zápas vedoucím ligy nebo vedoucím soutěže 
kontumován ve prospěch čekajícího družstva. Není-li přítomno ani jedno družstvo, vedoucí ligy nebo 
vedoucí soutěže kontumuje zápas oběma družstvům dle bodu 3.3 těchto pravidel. Při včasném 
nástupu k utkání mají družstva nárok na 5 minutové rozcvičení.   
  
  
3.7. Zápis o utkání   
Rozhodčí mají za povinnost ke každému utkání vyhotovit „Zápis o utkání“ a po utkání ho odevzdat 
vedoucímu ligy. Tento dokument získá rozhodčí před utkáním od vedoucího dané ligy OVL.   
  
Zápis o utkání kromě bodů a výsledku obsahuje:       
- podpisy kapitánů a rozhodčího po utkání  
- případnou dohodu o neúplnosti nebo doplnění družstva (na zadní straně zápisu)    
- případný protest kapitána proti porušení pravidel OVL (na zadní straně zápisu)  
  
  
3.8. Výsledky   
Výsledky, průběžné pořadí a další informace zveřejňují vedoucí lig nebo vedoucí soutěže na 
internetových stránkách soutěže a to nejpozději do týdne od uskutečněného hracího dne.   
  
  
  
4. SPORY A TRESTY   
  
4.1. Neúčast   
Neúčast družstva na hracím dnu je neomluvitelná. V tomto případě družstvo kontumačně prohrává 
stanovené zápasy hracího dne (ostatní mužstva jsou poškozena změnami v rozpisu hracího dne, 
které vznikly vyřazením zápasů, hala je zaplacena předem na počet zápasu v rozpisu). Za 
opakovanou neomluvitelnou neúčast bude družstvo ze soutěže vyloučeno.  
  
4.2. Spory  
Protest proti porušení pravidel OVL je možno podat před podpisem zápisu o utkání kapitánem 
družstva. Tento protest je nutno zaznamenat na zadní stranu zápisu o utkání písemně a to za 
přítomnosti rozhodčího.   
  
Stvrzením zápisu o utkání bez podaného protestu se výsledek stává platným a nelze se proti němu 
odvolat.  



  
Veškeré spory řeší vedoucí konkrétní ligy OVL. Proti jeho rozhodnutí je možno se odvolat u vedoucího 
soutěže OVL (písemně, mailem). Jeho rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu dále odvolat.   
  
  
  
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ   
  
5.1. Změna pravidel OVL   
Vedoucí soutěže OVL si vyhrazuje právo na změnu pravidel, tak aby byl zabezpečen hladký a 
bezproblémový průběh OVL. Případné změny musí být zaslány či předány kontaktním osobám 
nejpozději před zahájením hracího dne, od něhož změny platí.  
  
  
5.2. Platnost pravidel   
Tato pravidla jsou platná od 1. 9. 2022.   
  
  
V Ostravě 12. 8. 2022  


