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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
člen komise rozhodčích 

 

 
 

Úřední zpráva člena KR 
za podzim 2014 okresní přebor ženy soutěžní ročník 2014/2015 

č. 1/2014 ze dne 5. listopadu 2014 
 

1.  Vyhodnocení okresního přeboru ženy za podzim 2014 soutěžní ročník 2014/2015 
 

 Dne 30. října 2014 byla (3 utkání) dohrána podzimní část okresního přeboru ženy soutěžního ročníku 
2014/2015. 
 

a) počet utkání v základní delegaci:  18, 
 

b) počet odehraných utkání: 18, 
 

c) počet zrušených delegací:  2 

    (Ing. Kacíř Miroslav - utkání č. 12, Ing. Rucki Jiří - utkání č. 15), tj. z 18 utkání 11,1 %, 
 

d) počet omluv:  7 
    (Labuda Radim - utkání č. 3, Cigánová Michaela - utkání č. 6, Halatová Petra - utkání č. 6, 
     Cigán Werner - utkání č. 6, Ing. Petrovský Pavel - utkání č. 6, Ing. Štrouf Dobroslav - utkání č. 9,  
     Labuda Radim - utkání č. 11), tj. z 18 utkání 38,9 %, 
 
 

e) počet provedených předelegací:  9 
    (Ing. Rucki Jiří - utkání č. 3, Halatová Petra - utkání č. 6, Cigán Werner - utkání č. 6, 
     Ing. Petrovský Pavel - utkání č. 6, Šrámek Rudolf - utkání č. 6, Windisch Ján - utkání č. 9, 
     Ing. Jiří Rucki - utkání č. 11, Windisch Ján - utkání č. 12, Ing. Štrouf Dobroslav - utkání č. 15), 
      tj. z 18 utkání 50 %, 
 

f) počet utkání řízených náhradním kvalifikovaným rozhodčím:  0, 
 

g) počet absencí rozhodčích:  0, 
 

h) počet utkání řízených rozhodčím z lidu:  0, 
 

i) počet provedených vzájemných výměn mezi rozhodčími:  0, 
 

j) počet utkání bez provedené delegace:  0, 
 

k) počet utkání bez provedené předelegace:  0, 
 

l) počet změn pořadatelství: 3 (utkání č. 2, 7, 12), tj. z 18 utkání 16,7 %, 
 

m) počet utkání řízených kvalifikovaným rozhodčím:  18, 

     tj. z odehraných 18 utkání 100 %, 
 

n) změny termínů konání utkání: 
 

    Předehrávky: 1 (utkání č. 8), tj. z 18 utkání 5,6 %. 
 

    Dohrávky:  3 (utkání č. 2, 6, 12), tj. z 18 utkání 16,7 %. 
 

    Změny začátku konání utkání:  4 (utkání č. 2, 6, 8, 12), tj. z 18 utkání 22,2 %. 
 

    Změny místa konání utkání:  4 (utkání č. 2, 12, 15, 17), tj. z 18 utkání 22,2 %. 
 

o) všechna utkání byla odehrána bez žádných udělených sankcí rozhodčím členům družstev 
 

p) nepříjemným kazem bylo v posledním 9. kole, a to v úplném závěru utkání č. 17 zranění hráčky  
     Hnojníka Sztefková Iveta (výron kotníku levé nohy) 
 

r) čerpáno bylo 
 

    - ze zaslaných skenovaných zápisů o utkání družstvy 
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2.  Přehled základních delegací rozhodčích v okresním přeboru ženy 
     soutěžní ročník 2014/2015 
 

 Základní delegace rozhodčích okresního přeboru Frýdek-Místek ženy soutěžního ročníku 2014/2015 
byly ve VIS uvedeny: 
 

- pro podzim 2014 dne 7. srpna 2014, 
- pro jaro 2015 dne 8. září 2014. 
 

 Dne 8. srpna 2014 se konalo 12. zasedání výboru OVS Frýdek-Místek a do té doby družstva si mohly 
měnit termíny nebo dobu začátku konání utkání, případně i změny pořadatelství. 
 

 Rozpis okresního přeboru Frýdek-Místek dospělých byl schválen na 11. zasedání výboru OVS 
Frýdek-Místek konaném dne 16. července 2014, upravován na 12. zasedání výboru OVS a byl zaslán 
předsedou KR dne 26. srpna 2014.  
 

 V příloze č. 1 “Úřední zprávy člena KR - za podzim 2014 OP ženy č. 1/2014“ je uveden 
„Přehled základních delegací rozhodčích v okresním přeboru ženy soutěžní ročník 2014/2015“. 
 

3.  Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí 
     rozhodčích okresní přebor ženy za podzim 2014 (soutěžní ročník 2014/2015) 
 

 V příloze č. 2 „Úřední zprávy člena KR - za podzim 2014 OP ženy č. 1/2014“ je uvedeno 
„Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích 
okresní přebor ženy za podzim 2014 soutěžní ročník 2014/2015“. 
 

 Celkem z odehraných 18 utkání bylo 18 utkání řízeno delegovaným nebo předelegovaným 
rozhodčím, tj. 100 %. 
 

4.  Vyhodnocení okresního přeboru ženy za podzim 2014 (soutěžní ročník 2014/2015) 
 

 V příloze č. 3 „Úřední zprávy člena KR - za podzim 2014 OP ženy č. 1/2014“ je uvedeno 
„Vyhodnocení okresního přeboru ženy za podzim 2014 (soutěžní ročník 2014/2015)“. 
 

 Vyhodnocení bylo provedeno na základě: 
 

- základních delegací uvedených v oddílu C2) rozpisu okresního přeboru dospělých 
  (soutěžní ročník 2014/2015) za podzim 2014 
 

- základních delegací uvedených ve VIS pro podzim 2014 dne 7. srpna 2014 
 

- skenovaných zápisů o utkání 
 

- vlastních záznamů (předelegace, zrušení delegace a podobně) 
 

- VIS 
 

5. Vyhodnocení vyplňování zápisů o utkání 
 

 Bude vydáno dodatečně v další zprávě v listopadu 2014 rozdělovníkem G.  

 
Přílohy: 
 

č. 1: Přehled základních delegací rozhodčích v okresním přeboru ženy soutěžní ročník 2014/2015 
        (1 stránka) 
 

č. 2: Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí 
        okresní přebor ženy za podzim 2014 soutěžní ročník 2014/2015“ (1 stránka) 
 

č. 3: Vyhodnocení okresního přeboru ženy za podzim 2014 soutěžní ročník 2014/2015 (4 stránky) 
 
Rozdělovník: A. 
                                                                                                                                        člen KR 
                                                                                                                                   ing. Jiří W. Rucki 
 
 
 
  


