
PŘÍLOHA Č. 6 ROZPISU MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JMKVS 2020/2021 

PRAVIDLA PROTI ŠÍŘENÍ NEMOCI COVID-19 

Článek 1 

 Základní ustanovení  

1. Tato příloha stanoví podmínky, za kterých se uskutečňuje a hodnotí soutěžní období 

v případě realizace opatření proti šíření nemoci COVID-19, případně jiné podobné 

nemoci či skutečnosti obdobným způsobem ovlivňující možnost odehrání soutěžních 

či jiných volejbalových utkání. 

 2. Podmínky zde stanovené se použijí přiměřeně i na takové situace, které zde nejsou 

výslovně upraveny.  

3. Tato pravidla neupravují postavení diváků, které se řídí právními předpisy, 

rozhodnutími a obdobnými opatřeními orgánů státní správy a příslušných hygienických 

pracovišť vydanými v souvislosti s šířením nemoci COVID-19.  

Článek 2  

Povinnosti členů ČVS  

1. Členové ČVS jsou povinni řídit se právními předpisy, rozhodnutími a obdobnými 

opatřeními orgánů státní správy vydanými v souvislosti s šířením nemoci COVID19. 

 2. Hráči ani další fyzické osoby se nesmějí účastnit volejbalových utkání: a) po dobu 

karantény uložené příslušným orgánem státní správy; b) po dobu stanovenou lékařem 

v případě zjištění nákazy nemocí COVID-19;  

3. Volejbalové oddíly jsou povinny zajistit, aby jejich hráči, funkcionáři, ale i ostatní 

osoby zúčastněné na volejbalovém utkání neporušili povinnosti stanovené v odstavci 

2 tohoto článku.  

4. Volejbalové oddíly jsou povinny oznámit bezodkladně STK JMKVS a svému soupeři 

dle rozlosování: a) výskyt nemoci COVID-19 u hráče nebo další osoby podílející se v 

jakémkoli postavení na volejbalových utkáních; b) nařízení karantény hráči nebo další 

osobě podílející se v jakémkoli postavení na volejbalových utkáních.  

Článek 3  

Odložení utkání  

1. Případné odložení utkání z důvodu opatření proti šíření nemoci COVID-19 se řídí 

ustanoveními platného Soutěžního řádu volejbalu.  

2. Nesehrání odloženého utkání z důvodu opatření proti šíření nemoci COVID-19 bude 

vyřešeno stanovením výsledku 0:3 (0:75) bez odečtu bodu. Zaviní-li nesehrání obě 

družstva, výsledek 0:3 (0:75) bez odečtu bodu bude započten oběma družstvům.  

 

 



Článek 4  

Ukončení soutěžního období, postupy a sestupy 

 1. Ukončit soutěžní období v jakékoli soutěži před odehráním všech plánovaných 

utkání je oprávněno pouze Předsednictvo JMKVS. 

  

Článek 5  

Změna Rozpisu mistrovských soutěží dospělých a mládeže JMKVS 2020/2021 

 1. P-JMKVS je oprávněno v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 

změnit Rozpisu mistrovských soutěží dospělých a mládeže JMKVS 2020/2021 i v 

průběhu soutěžního období.  

Článek 8  

Bezpečnostní opatření 

1.Omezení počtu přítomných osob na hrací ploše na nejnutnější minimum;  

2. Družstva a rozhodčí si nebudou podávat ruce před ani po utkání;  

 

Článek 9  

Porušení povinnosti 

 1. Úmyslné porušení povinnosti podle čl. 2 odst. 2 této přílohy, nebo porušení, byť z 

nedbalosti, povinnosti podle čl. 2 odst. 3 této přílohy ve vztahu k osobě uvedené v 

zápisu o utkání se považuje za neoprávněný start hráče nebo neoprávněnou účast 

funkcionáře (již uvedení do zápisu o utkání) ve smyslu ustanovení platného Soutěžní 

řádu volejbalu a bude postiženo v souladu s článkem 27 platného Soutěžního řádu 

volejbalu. 

 2. Porušení jiné povinnosti stanovené těmito pravidly se považuje za porušení 

ustanovení Soutěžního řádu volejbalu, bude trestáno pořádkovou pokutou a případně 

podnětem STK ČVS na Disciplinární komisi ČVS 

 

 

 

 

 

 

 

 


