Kódex BVL
(Bratislavskej volejbalovej ligy)

Kapitoly
I

- BVL - orgány, kompetencie a zodpovednosť, hlasovanie

II

- členstvo - podmienky, kompetencie a zodpovednosť

III - súťaž - pravidlá, štruktúra, poplatky, odmeny
IV - informácie - tok informácií a spôsob zverejňovania
V

- postupy - voľby, návrhy, protesty, odvolania, rozhodnutia

VI - priestupky - sankcie

I
Bratislavská volejbalová liga

1 - BVL je nezávislá, dobrovoľná, uzavretá volejbalová súťaž, ktorej cieľom je zorganizovať pre svoje
členské družstvá (ČD) dlhodobú súťaž na jeden súťažný ročník (SR)
2 - BVL je riadená Radou BVL (RBVL), ktorú tvoria zástupcovia všetkých ČD (každé ČD má jedného
zástupcu), a vo všetkých otázkach ohľadom BVL má konečné rozhodovacie kompetencie
3 - najvyšším orgánom BVL je Konferencia BVL (KBVL), ktorú raz za rok zvoláva Výkonný výbor (VV).
KBVL sa zúčastňujú všetci členovia RBVL a plní hodnotiacu, volebnú a koncepčnú úlohu. KBVL je
stretnutím kde RBVL:
a, schváli hodnotenie súťažného ročníka, predložené VV
b, schváli konečné poradie súťaže predložené VV a vyhlási a odmení ČD na popredných miestach
c, prerokuje a prípadne odsúhlasí návrh na ČD a VV pre ďalší SR
d, prerokuje a prípadne odsúhlasí návrh na Kódex a Vykonávacie pokyny (VP) pre ďalšií SR
4 - RBVL si na súťažný ročník volí členov aj štruktúru VV za účelom zjednodušenia plnenia svojich úloh.
VV je výkonný orgán, ktorého úlohou je:
a, riadiť SR v súlade s Kódexom a VP
b, predkladať RBVL návrhy, dohliadať na dodržiavanie, a (v rámci disciplinárnych pravidiel)
prijímať rozhodnutia pri porušení:
- podmienok účasti v BVL pre ďalší ročník
- pravidiel súťaže a dôsledkov ich porušenia
- informačného zabezpečenia
- postupov BVL
c, potvrdzovať Platnú súpisku (PS) pred sezónou a pri každej zmene
d, schvaľovať a zverejňovať zmeny hracích termínov a hracích miest
5 - akékoľvek návrhy k BVL (Kódex, členstvo, súťaž, zmluvy) predkladajú ČD Výkonnému výboru na KBVL
(ústne, alebo písomne), alebo písomne v priebehu SR, najneskôr dva týždne pre jeho ukončením.
Požiadavku na rozhodnutie predkladá VV všetkým členom RBVL. VV zodpovedá za to, že všetky
predkladané návrhy dostane na vyjadrenie každý člen RBVL
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6 - o predkladaných návrhoch rozhoduje len RBVL (na KBVL, alebo v priebehu SR) hlasovaním.
Hlasovania sa majú právo zúčastniť iba ČD aktuálneho SR. ČD, ktoré bolo hlasovaním vylúčené z BVL
stráca svoje právo zúčastňovať sa na hlasovaní. Nové ČD má právo hlasovať okamžite po prijatí za
člena BVL. Za platný hlas ČD sa považuje mailové (na KBVL aj ústne) vyjadrenie odoslané členovi VV
najneskôr do troch pracovných dní po zahájení hlasovania
7 - na schválenie rozhodnutia RBVL je potrebný nadpolovičný počet rovnakých hlasov zo všetkých ČD
(okrem prípadu prijatia alebo vylúčenia družstva z BVL - potrebné 2/3 rovnakých hlasov). Ak sa na
hlasovaní nezúčastní potrebný počet ČD, VV zaháji ďalšie hlasovanie o tom istom probléme. V takomto
prípade rozhoduje nadpolovičná väčšina zúčastnených členov RBVL
8 - rozhodnutie RBVL vo všetkých otázkach je konečné a záväzné
9 - o rozhodnutí RBVL bude VV informovať všetky dotknuté strany a zverejní ho do 3 dní na ZIP, alebo
mailom všetkým ČD.
10 - KBVL taktiež schvaľuje:
-

počet a zoznam ČD na nasledujúci SR, schvaľuje prijatie nových ČD

-

hrací systém, bodovanie a iné technické záležitosti nasledujúceho SR

II
Členstvo, práva a povinnosti ČD

1 – ČD svojim prejaveným záujmom o účasť v SR berie na vedomie, súhlasí a zaväzuje sa dodržiavať
všetky schválené dokumenty BVL a medzinárodné pravidlá volejbalu.
2 - členom BVL, teda ČD, môže byť volejbalové družstvo, ktorého členstvo schváli RBVL. Kritériami na
udelenie súhlasu s členstvom by mali byť najmä súhlas družstva s podmienkami účasti v BVL, jeho
schopnosť prispieť svojou kvalitou a zodpovedným prístupom k rozvoju BVL. Pri výbere ČD by RBVL
mala prioritne brať ohľad na doterajšie ČD
3 - potvrdením členstva v BVL je RBVL schválený zoznam ČD na nasledujúci SR (podmienkou je
uhradenie ČP)
4 - v BVL môžu štartovať výhradne hráči uvedení, so svojim súhlasom, na PS
5 - každé ČD zodpovedá za to, že:
a - zabezpečí na cely SR vhodné podmienky pre regulárny priebeh súťažných zápasov (SZ), kde je
uvádzané ako domáce. T.j. telocvičňu na celý zápas aj s rozcvičkou, lopty, šatne, zapisovateľa
na vypĺňanie zápisu o stretnutí (Z)
b - všetci jeho hráči súhlasia so svojim zaradením na PS, a že bude s dostatočným počtom hráčov
včas nastupovať na každé stretnutie súťaže
c - na stretnutia bude nastupovať v jednotných dresoch. Dresy hráčov budú očíslované od 1 do 99.
d - vyplatí pred stretnutím rozhodcovi stanovenú odmenu za výkon podľa schválenej dohody
s vedením bratislavskej oblasti AVR
e - prostredníctvom svojho zástupcu bude zaujímať nestranné stanovisko ku všetkým otázkam
predloženým RBVL v stanovených termínoch
f – zabezpečí riadne nahlasovanie výsledkov v zmysle VP
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III
Súťažný poriadok

1 - BVL zabezpečuje všetkým ČD pravidelnú súťaž s cieľom určenia víťaza a konečného poradia. Systém
súťaže závisí od počtu ČD pre daný ročník a tvorí súčasť Vykonávacích pokynov (VP)
2 - všetky ČD štartujú na vlastné náklady a nesú plnú zodpovednosť za zranenia, úrazy a spôsobené škody
3 - súťaž BVL sa riadi medzinárodnými pravidlami volejbalu
4 - súťažný ročník BVL začína 1. septembra a končí 30. júna nasledujúceho kalendárneho roku
5 - hracím dňom je štvrtok so začiatkom stretnutí o 19,00 (zmeny schvaľuje VV)
6 - súťažného zápasu (SZ) sa môžu zúčastniť len ČD s PS
7 - na SZ môžu nastúpiť výhradne hráči uvedení na PS daného ČD
8 - usporiadateľom SZ je vždy ČD uvedené na prvom mieste v rozpise súťaže vo VP
9 – v prípade žiadosti súperovho ČD pred SZ musí ČD vykonať identifikáciu hráčov svojich hráčov z PS
10 - čakacia doba (v prípade, ak niektoré ČD je nekompletné) pred SZ je 15 minút po začiatku uvedenom
vo VP, alebo v schválenej zmene. Uplatnenie čakacej doby uvedie rozhodca v Z
11 - základným dokumentom o priebehu SZ je Z (formulár schválený RBVL)
12 - vyplnenie Z zabezpečuje domáce ČD, tak isto ako jeho zaslanie po SZ
13 - ČD môže zapísať pred začiatkom stretnutia do Z aj neprítomného člena, ale pri jeho príchode môžu
rozhodca, alebo súperov kapitán požadovať jeho identifikáciu
14 - kapitáni pred SZ potvrdia podpisom v Z, že všetci uvedení hráči, a prítomní na zápase, sú členmi ČD
15 - po SZ kapitáni aj s rozhodcom potvrdia podpisom v Z platnosť konečného výsledku a celého Z
16 - víťazom BVL (dlhodobej súťaže, alebo základnej časti) sa stáva družstvo, ktoré v SR získalo najväčší
počet bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje o umiestnení lepší pomer setov (vyšší podiel je lepší) a pri
rovnakom pomere setov pomer lôpt. Ak majú aj potom dve alebo viac družstiev rovnaké umiestnenie,
rozhoduje výsledok vzájomných stretnutí, ak sa ani potom nerozhodne, určí sa poradie žrebom.
17 - protest voči priebehu, alebo výsledku SZ je možné podať mailom do 48 hod.

IV
Informácie

1 - BVL má svoju internetovú stránku: www.bvl.sk ktorá slúži ako základný informačný portál (ZIP) o dianí
v BVL (dokumenty, rozpis súťaže, výsledky, tabuľka, riešené problémy)
2 - ZIP je miestom, kde VV zverejňuje rozhodnutia RBVL a uplatnené sankcie
3 - ZIP slúži ČD na podávanie návrhov, podnetov a protestov
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V
Postupy
a) voľby

1 - RBVL môže kedykoľvek v priebehu SR odvolať, na návrh niektorého ČD, člena VV a požiadať VV
o doplňujúce voľby. Doplňujúce voľby vyhlási VV do 5 pracovných dní. Pre odvolanie a doplňujúce
voľby platia pravidlá ako v bode I/7.

b) hrací systém, termíny, prekládky

1 - systém súťaže a termíny zápasov predloží VV na schválenie RBVL na KBVL.
2 – ďalšie zásadné zmeny systému súťaže resp. termínov schvaľuje RBVL hlasovaním v priebehu SR
3 – žiadateľ o preloženie SZ predkladá žiadosť VV mailom. V uvedenom maily musí byť zrejmá aj
dohoda so súperom o preložení stretnutia. VV čo najskôr rozhodne a svoje rozhodnutie odošle
neodkladne dotknutým ČD a zástupcovi AVR poverenému delegáciami rozhodcov. Náklady na odmenu
pre rozhodcu v preloženom stretnutí hradí žiadateľ o prekládku. Prekladať SZ je možné len tak, aby
zmena termínu nepresiahla 4 týždne a zároveň nebola dlhšia ako 2 týždne pred a po skončení danej
časti ligy (1. časť, 2. časť, playoff). VV nemusí pri prekročení tohto limitu dať na preloženie súhlas.

c) námietky a protesty

1 - námietky a protesty proti priebehu a výsledku SZ je možné podať vtedy, ak došlo k porušeniu
podmienok, za ktoré zodpovedá ČD, a ktoré sú uvedené v bodoch II/4/a, b, c, f. Námietky a protesty je
možné podať elektronicky členom VV a súperovi najneskôr do 48 hod. po SZ. ČD, ktoré podáva protest
zároveň uhradí poplatok 6,60 € na účet BVL, čo je podmienka prijatia protestu. VV vo veci rozhodne
v súlade s Kódexom najneskôr do začiatku nasledujúceho SZ. Svoje rozhodnutie zverejní na ZIP a
zašle všetkým zainteresovaným stranám. Proti rozhodnutiu VV sa môže ČD odvolať do 48 hod. po jeho
obdržaní a požiadať VV, aby postúpil záležitosť RBVL. VV do 24 hod. po obdržaní odvolania predloží
toto na rozhodnutie RBVL. RBVL rozhodne o odvolaní najneskôr do 3 dní od obdržania odvolania a
upovedomí o tom VV a všetky zainteresované ČD. Rozhodnutie RBVL je konečné.

d) výsledky a poradie

1 - VV po doručení výsledku SZ (elektronicky, alebo formou Z) zverejní podrobnosti (zúčastnené ČD,
konečný výsledok, vrátane dosiahnutých bodov v setoch) na ZIP
2 - ak po poslednom SZ v SO nedôjde k podaniu námietok, alebo protestov, VV uzavrie tabuľku a pripraví
podklady pre RBVL, aby mohla na KBVL vyhlásiť víťaza BVL pre daný ročník a udeliť schválené
odmeny. Výšku odmien schvaľuje RBVL a uvádzajú sa vo VP. V prípade námietky a protestu
postupuje podľa bodu V/e/1 a súťaž uzavrie po rozhodnutí RBVL
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e) zmluvy

1 - zmluvy s tretími stranami (AVR a pod.) schvaľuje RBVL nadpolovičnou väčšinou rovnakých hlasov

f) súpiska, prestupy hráčov

1 – súťažného zápasu (SZ) sa môže zúčastniť iba družstvo s platnou súpiskou (PS). Za PS je považovaný
Výkonným výborom schválený zoznam hráčov na dohodnutom tlačive a v dohodnutej forme. Schválená
PS musí byť pred prvým stretnutím ČD v SR dostupná v elektronickej forme ostatným ČD na ZIP alebo
na inom na tento účel určenom mieste.
2 - zaradiť nového hráča na súpisku možno, s jeho súhlasom, kedykoľvek v období do konca základnej
časti (ak je súťaž rozdelená na základnú časť a play off), alebo do konca prvej časti, ak je súťaž
rozdelená na dve rovnaké časti (zápasy doma - vonku). Úpravy PS v priebehu ročníka schvaľuje VV, čo
potvrdí podpisom jeden z jeho členov. Zmenená PS musí byť okamžite zverejnená na ZIP alebo
na inom na tento účel určenom mieste.
3 - vyradiť hráča z PS možno kedykoľvek v SR
4 – hráč nesmie nastúpiť na SZ za dva rozdielne ČD počas jedného SR BVL bez riadneho prestupu.
Prestupom sa rozumie dohoda prestupujúceho hráča a nového klubu, do ktorého prestupuje. Prestup sa
musí uskutočniť v súlade s článkom V. písmeno f) bod 2. Kódexu. Prestup je uskutočnený dňom
schválenia PS členom VV a VV bude o prestupe informovať ostatné ČD. Povinnosťou družstva, z
ktorého hráč prestupuje je tohto hráča vyškrtnúť z PS ČD, čo svojim podpisom na PS potvrdí zástupca
ČD. Takáto PS musí byť následne zverejnená na ZIP alebo na inom na tento účel určenom mieste.

VI
Priestupky

1 - ak nenastúpi niektoré z ČD na SZ (ani po čakacej lehote), o výsledku rozhodne VV. Za neodôvodnenú
neúčasť bude SZ skontumované v neprospech neprítomného ČD 0:3 (0:75) bez pridelenia bodu za
prehru. Prítomnému ČD bude prisúdená výhra 3:0 (75:0) s dvoma / tromi bodmi za výhru na základe VP
na daný SR. Za neodôvodnenú neúčasť je považované aj nekompletné ČD (hráča, ktorý nie je na PS
rozhodca nepustí do hry). Rozhoduje uvedenie v Z (môže uviesť súper, alebo rozhodca - ten by mal
o tom ihneď informovať VV).
2 - za nesplnenie záväzku organizátora SZ (domáce ČD), uvedeného v bode II/5/a,d (neposkytnutie šatne
na prezlečenie a osprchovanie, dostatok lôpt, zápisu, zapisovateľa) uhradí ČD na účet BVL poplatok
6,60 € (do 7 kalendárnych dní po SZ, v prípade oneskorenia sa suma pripočítava za každý týždeň, až
do výšky 33.- €. Ak ani do tohto času poplatok neuhradí, bude mu zastavená činnosť na 1 SZ
s dôsledkami, ako pri kontumácii.). Rozhoduje uvedenie v Z (môže uviesť rozhodca, alebo súper - ten
by mal o tom ihneď informovať VV)
3 - za nesplnenie záväzku ČD uvedeného v bode II/5/c (jednotný úbor) uhradí ČD na účet BVL
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poplatok 3,- €. Spôsob kontroly dresov, udeľovanie pokút a pravidlá úhrad pokút je uvedený vo VP na
daný SR.
4 - za udelenie trestu „vylúčenie“ tomu istému hráčovi viac ako 1x v priebehu SR bude hráčovi zastavená
činnosť na 1 SZ, každé ďalšie udelenie tohto trestu znamená stop na 1 SZ a úhradu 6,60 € (do 7
kalendárnych dní po SZ, v prípade oneskorenia sa suma pripočítava za každý týždeň, až do výšky 33.€). Ak potrestaný hráč nastúpi na stretnutie pred uplynutím trestu, alebo pred zaplatením poplatku, bude
sa jeho štart považovať za neoprávnený a zápas bude kontumovaný v prospech súpera
5 - za fyzické napadnutie súpera, alebo rozhodcu bude hráčovi zastavená činnosť na 4 až 20 SZ (môže
preklenúť dve sezóny). O počte SZ rozhoduje VV, ktorý môže po 4 SZ, na žiadosť hráča, časť odpustiť
6 - za nesplnenie záväzku ČD uvedeného v bode II/5/f (nahlásenie výsledku) uhradí ČD na účet BVL
poplatok 3,30 € (do 7 kalendárnych dní po SZ, v prípade oneskorenia sa suma pripočítava
za každý týždeň, až do výšky 16,50 €. Ak ani do tohto času poplatok neuhradí, bude mu zastavená
činnosť na 1 SZ s dôsledkami, ako pri kontumácii.)
7 - opustenie ihriska pred ukončením SZ niektorým ČD (aj ak pôjde o nekompletné ČD) posúdi VV
v súlade s medzinárodnými pravidlami volejbalu
8- v prípade neoprávneného štartu hráča v SZ (hráč, ktorý nie je na PS, je v treste a ďalšie) sa stretnutie
po zistení priestupku skontumuje v neprospech ČD, ktoré sa previnilo, pomerom setov 0:3 (body 0:75)
bez pridelenia bodu za prehru
9 - ak budú ČD v priebehu SR skontumované 3 SZ, môže dať VV návrh RBVL na vyradenie zo súťaže.
Konečné rozhodnutie je plne v kompetencii RBVL (ČD je v takom prípade považované za vyradené
z BVL a o prijatí platí bod I/7)
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