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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 

 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek 
č. 3/2011 ze dne 5. května 2011

 

 
1. Hráč libero 
 

 V plánu činnosti KR OVS Frýdek-Místek pro rok 2011 bylo v bodu H1a plánováno vydat v lednu 2011 
„Hráč libero“ tj. souhrn všech souvisejících s jeho činnosti. 
 Vzhledem k okolnosti, že se připravuje návrh hraní s dvěma libery, úkol je odložen. 
 Tímto bude vydáno později v souladu se změnami pravidel (viz bod 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-
Místek č. 14/2010  ze dne 3. listopadu 2010, bod 13, příloha č. 10 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek 
č. 1/2011 ze dne 9. února 2011). 

 
2. Elektronické registrace 
 

 Na základě rozhodnutí Správní rady ČVS ze dne 14. září 2010, vstoupilo v platnost od 1. ledna 2011, 
ve zkušebním provozu, provádění "Elektronických registrací". 
 

 Od tohoto data budou vydávány nové průkazy člena ČVS (dále jen "průkaz"), ve kterém nebude 
vyznačena příslušnost k oddílu. Oprávněnost startu v utkání na tento průkaz, pro všechny účastníky, 
tj. hráče, trenéry, rozhodčí a funkcionáře, bude kontrolována výhradně ve spojitosti se soupiskou 
družstva. 
 

 Dosavadní registrační průkazy, průkazy trenérů, rozhodčích a funkcionářů platí nadále, až do 
skončení jejich platnosti.  

 
3. 2. ročník „Memoriálu Rudolfa Lišky“ 
 

 Hromadným mailem byly Vám zaslány předsedou KR MS KVS propozice pro 2. ročník „Memoriálu 
Rudolfa Lišky“, tj. turnaje pro rozhodčí Moravskoslezského kraje vlastnících platný průkaz rozhodčího, 
který se uskuteční v sobotu 3. září 2011 v Dolním Benešově.   
 Přihlášky se zasílají Tomáši Kavalovi do 31. července 2011. 
 Bylo by vhodné vytvořit okresní družstvo rozhodčích. 
 

V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 3/2011  jsou přiloženy „Propozice a přihláška“. 

 
4. Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek 
    soutěžní ročník 2010/2011 č. 8 
 

 V příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 3/2011  je uvedena „Předelegace rozhodčích 
a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek soutěžní ročník 2010/2011 č. 8“. 

 
5.  Přihláška rozhodčího k řízení utkání v soutěžích pořádaných Okresním  
     volejbalovým svazem Frýdek-Místek v soutěžním období 2011 - 2012  
 

 

 V příloze č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 3/2011 je přiložena „Přihláška rozhodčího 
k řízení utkání v soutěžích pořádaných Okresním volejbalovým svazem Frýdek-Místek v soutěžním 
období 2011 - 2012“. 
 

  V přihlášce v bodu 17 sdělte své připomínky, žádosti příp. i stížnosti nebo návrhy na zkvalitnění 
práce KR OVS Frýdek-Místek.  
 

  Rozhodčí z Třinecka nebudou na základní delegace delegováni na utkání Frýdecka a opačně 
rozhodčí z Frýdecka nebudou delegováni na utkání hrané na Třinecku a Jablunkovsku. 
 

  Na utkání konaných v Hnojníku a Třanovicích delegace bude prováděna kombinovaně. 
 

 Řádně vyplněná přihláška rozhodčího musí být odeslána (doručena) na adresu předsedy KR 
OVS  Frýdek-Místek do 11. června 2011. 
 

 Nezasláním přihlášky rozhodčí nebude zařazen na listinu rozhodčích 2011/2012. 
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Přílohy: 
 

 

č. 1: Propozice a přihláška 2. ročníku „Memoriálu Rudolfa Lišky“ (2 listy) 
 

č. 2: Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek soutěžní ročník  
        2010/2011 č. 8 (1 list) 
 

č. 3: Přihláška rozhodčího k řízení utkání v soutěžích pořádaných Okresním volejbalovým svazem  
        Frýdek-Místek v soutěžním období 2011 - 2012 (2 listy). 
 

 
Rozdělovník C. 
                                                                                                                                           předseda KR 

                                                                                                                               ing. Jiří W. Rucki 
 


