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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 

 
 
 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek 
č. 7/2011 ze dne 1. srpna 2011

 
 

1.  Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí 
     rozhodčích v soutěžním ročníku 2010/2011 okresních soutěží dospělých 
   

 V  příloze č. 1 (listy č. 1 - 6) zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2011 je uvedeno 

„Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích 
v soutěžním ročníku 2010/2011 okresních soutěží dospělých“. 
 

 Celkem z odehraných 131 utkání bylo 131 utkání řízeno kvalifikovaným rozhodčím, tj. 100 %. 
 

 Rozhodčím děkuji za jejich dobrý přístup a věřím, že docházka v dalším soutěžním ročníku 
2011/2012 bude stoprocentní. 
 

2.  Vyhodnocení okresních soutěží dospělých soutěžní ročník 2010/2011 
 

   A) Okresní soutěž skupina A muži: 
 

- počet utkání v základní delegaci:  21 
 

- celkový počet odehraných utkání:  21  
 

- počet zrušených delegací:  1 (Ing. Petrovský Pavel  -  utkání č. 16), tj. z odehraných 21 utkání 4,8 % 
 

- počet absencí rozhodčích:  0 
 

- počet utkání řízených rozhodčím z lidu:  0 
 

- počet omluv:  3 

   (Ing. Rucki Jiří  -  utkání č. 6, Ing. Svoboda Miroslav  -  utkání č. 16, Ing. Rucki Jiří  -  utkání č. 27) 

    
tj. z odehraných 21 utkání 14,3 % 

 

- počet provedených předelegací:  4 
    (Pszczolka Karel  -  utkání č. 6, Ing. Pavel Petrovský  -  utkání č. 16, Ing. Rucki Jiří  -  utkání  č. 16) 
     Holešovský Pavel -  utkání č. 27), tj. z odehraných 21 utkání 19 % 
 

- počet utkání řízených náhradním kvalifikovaným rozhodčím:  0 
 

- počet provedených vzájemných výměn mezi rozhodčími:  0 
 

- počet utkání bez provedené delegace:  0 
 

- počet utkání bez provedené předelegace:  0 
 

- počet utkání řízených kvalifikovaným rozhodčím:  21, tj. z odehraných 21 utkání 100 %  
 

- čerpáno bylo ze zaslaných zápisů o utkání a zároveň z 10 předložených skenovaných zápisů  
  o utkání ve volejbalu 
 

- tímto nemám k dispozici originály zápisů o utkání č. 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 18, 24, 28 
    tj. 4, 7, 11, 14, 18, 28 (tradičně Baška A, B), 3, 10, 24 (Hnojník A), 12 (Raškovice).  
 

- změny termínů konání utkání: 
 

  Dohrávky: 3, utkání č. 11 (2x), utkání č. 26 (2x), utkání č. 28 (2x), celkem 3 utkání, 
  tj. z odehraných 21 utkání 14,3 %. 
  Předehrávky utkání: 0, změny začátků utkání:  0. 
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    B) Okresní soutěž skupina B muži: 
 

- počet utkání v základní delegaci:  21 
 

- celkový počet odehraných utkání:  21  
 

- počet zrušených delegací: 1 (Ing. Kacíř Miroslav - utkání č. 24), tj. z odehraných 21 utkání 4,8 %  
 

- počet absencí rozhodčích:  0  
 

- počet utkání řízených rozhodčím z lidu:  0 
 

- počet omluv:  3  

  (Ing. Rucki Jiří  -  utkání č. 3, Šrámek Rudolf  -  utkání č. 4, Ing. Štrouf Dobroslav  -  utkání č. 16) 
   tj. z odehraných 21 utkání 14,3 %

 

 

- počet provedených předelegací:  4  

  (Holešovský Pavel  -  utkání č. 3, Šrámek Rudolf  -  utkání č. 4, Adámková Kateřina  -  utkání č. 16, 
   Halatová Petra  -  utkání č. 24), tj. z odehraných 21 utkání 19 % 
 

 

- počet utkání řízených náhradním kvalifikovaným rozhodčím:  0 
 

- počet provedených vzájemných výměn mezi rozhodčími:  0  
 

- počet utkání bez provedené delegace:  0 
 

- počet utkání bez provedené předelegace:  0 
 

- počet utkání řízených kvalifikovaným rozhodčím:  21, tj. z odehraných 21 utkání 100 % 
 

- nemám k dispozici 8 originálů zápisů o utkání č. 3, 6, 7, 10, 14, 24, 27, 28, 
   tj. z odehraných 21 utkání 38,1 % 
 

- čerpáno z kopií zápisů o utkání č. 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 19, 22, 24, 26, 27, ze skenovaného  
   zápisu o utkání č. 26, originálů zápisů o utkání č. 2, 4, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26   
 

- dohrávky: 2, utkání č. 2, 18, změny začátku utkání č. 4, 6, 11, 16, 18 (2x), 24 
  předehrávky: 0. 
 

    C) Okresní soutěž skupina F muži: 
 

- počet utkání v základní delegaci:  28 
 

- celkový počet odehraných utkání:  28 
 

- počet zrušených delegací: 0 
 

- počet absencí rozhodčích:  1 (Ing. Kacíř Miroslav - utkání č. 18), tj. z odehraných 28 utkání 3,6 % 
 

- počet utkání řízených rozhodčím z lidu:  0 
 

- počet omluv:  3  
  (Ing. Štrouf Dobroslav -  utkání č. 5, Ing. Štrouf Dobroslav  -  utkání č. 9, 
   Ing. Štrouf Dobroslav - utkání č. 26) 
   tj. z odehraných 28 utkání 10,7 %

 

 

- počet provedených předelegací:  3  
  (Pszczolka Karel -  utkání č. 5, Adámková Kateřina  -  utkání č. 9, Halatová Petra - utkání č. 26), 
   tj. z odehraných 28 utkání 10,7 % 
 

 

- počet utkání řízených náhradním kvalifikovaným rozhodčím:  1 (Szturc Miroslav - utkání č. 18), 
   tj. z odehraných 28 utkání 3,6 % 
 

- počet provedených vzájemných výměn mezi rozhodčími:  0  
 

- počet utkání bez provedené delegace:  0 
 

- počet utkání bez provedené předelegace:  0 
 

- počet utkání řízených kvalifikovaným rozhodčím:  28, tj. z odehraných 28 utkání 100 % 
 

- nemám k dispozici zápisy o utkání č. 1, 8, 15, 22 (pořadatel tradičně Baška A), 
  utkání č. 28 (pořadatel Sokol Hnojník - rozhodčí Rucki), tj. z odehraných 28 utkání 17,9 % 
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- čerpáno bylo ze skenovaných a originálů zápisů 
 

- dohrávky: 5 (utkání č. 10 2krát změna, utkání č. 13, utkání č. 19 - nebylo nahlášeno, utkání č. 21,    
                         utkání č. 27), 
  předehrávky: 1 (utkání č. 3) 
 

    D) Okresní soutěž skupina U muži: 
 

- počet utkání v základní delegaci:  15 
 

- celkový počet odehraných utkání:  16, utkání č. 11 pro déšť bylo opakováno v náhradním termínu  
 

- počet zrušených delegací: 0 
 

- počet absencí rozhodčích:  0  
 

- počet utkání řízených rozhodčím z lidu:  0 
 

- počet omluv:  1 (Ing. Svoboda Miroslav  -  utkání č. 9), tj. z odehraných 16 utkání 6,3 %
 

 

- počet provedených předelegací:  1 (Pszczolka Karel -  utkání č. 9), tj. z odehraných 16 utkání 6,3 % 
 

 

- počet utkání řízených náhradním kvalifikovaným rozhodčím:  0 
 

- počet provedených vzájemných výměn mezi rozhodčími:  0  
 

- počet utkání bez provedené delegace:  0 
 

- počet utkání bez provedené předelegace:  0 
 

- počet utkání řízených kvalifikovaným rozhodčím: 16, tj. z odehraných 16 utkání 100 % 
 

- nemám zápisy utkání č. 5, 15 (tradičně pořadatel Baška B), tj. z odehraných 16 utkání 13,3 % 
 

- čerpáno ze skenovaných a originálů zápisů o utkání   
 

- dohrávky: 2 (utkání č. 5, 14), předehrávky: 0. 
 

    E) Okresní soutěž ženy: 
 

- počet utkání v základní delegaci:  45 
 

- celkový počet odehraných utkání:  45  
 

- počet zrušených delegací:  0  
 

- počet absencí rozhodčích:  0 
 

- počet utkání řízených rozhodčím z lidu:  0 
 

- počet omluv:  2 

   (Halatová Petra  -  utkání č. 7, Halatová Petra  -  utkání č. 11), 
    tj. z odehraných 45 utkání 8,3 %  
 

 

- počet provedených předelegací:  2 
   (Štork Oldřich  -  utkání č. 7, Windisch Ján  -  utkání č. 11), tj. z odehraných 45 utkání 8,3 %   
 

- počet utkání řízených náhradním kvalifikovaným rozhodčím:  0 
 

- počet provedených vzájemných výměn mezi rozhodčími:  3, 
  (Windisch Ján > Ing. Svoboda Miroslav utkání č. 1, Štork Oldřich >  Windisch Ján utkání č. 15, 

   Štork Oldřich >  Windisch Ján utkání č. 20, tj. z odehraných 45 utkání 12,5 %  
 

- počet utkání bez provedené delegace:  0 
 

- počet utkání bez provedené předelegace:  0 
 

- počet utkání řízených kvalifikovaným rozhodčím:  45, tj. z odehraných 45 utkání 100 %
          

- čerpáno ze zaslaných skenovaných všech 45 zápisů o utkání (originály nemám) 
 

- změny termínů konání utkání: 
 

  Předehrávky utkání č. 9, 14, 18, 19, 
  Dohrávky utkání č. 10, 16 
  Změny začátku utkání č. 24  
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   F) Okresní soutěže muži + ženy: 
 

- počet utkání v základní delegaci:  130  
 

- celkový počet odehraných utkání:  131, 

   v okresní soutěži muži 2. část skupina U utkání č. 11 bylo opakováno (déšť)   
 

- počet zrušených delegací: 2, tj. z odehraných 131 utkání 1,5 % 
 

- počet absencí rozhodčích:  1, tj. z odehraných 131 utkání 0,8 %  
 

- počet utkání řízených rozhodčím z lidu:  0 
 

- počet omluv: 13, tj. z odehraných 131 utkání 9,9 % 
 

- počet provedených předelegací: 15, tj. z odehraných 131 utkání 11,4 %
 

 

- počet utkání řízených náhradním kvalifikovaným rozhodčím:  0 
 

- počet provedených vzájemných výměn mezi rozhodčími:  4, tj. z odehraných 131 utkání 3,1 % 
 

- počet utkání bez provedené delegace:  0   
 

- počet utkání bez provedené předelegace:  0 
 

- počet utkání řízených kvalifikovaným rozhodčím:  131, tj. z odehraných 131 utkání 100 %
 

 
   G) Vzhledem k tomu, že družstvy mužů nebyly zaslány všechny zápisy o utkání, nelze objektivně  
        sdělit celkové informace. Taktéž nelze provést úplné vyhodnocení vyplnění zápisů o utkání. 
 

3.  Vyhodnocení delegací, omluv, předelegací v okresních soutěžích Frýdek-Místek  
     dospělých za soutěžní ročník 2010/2011 
 

 V  přílohách č. 2 - 6  zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2011   je uvedeno „Vyhodnocení 
delegací, omluv, předelegací  v okresních soutěžích dospělých za soutěžní ročník 2010/2011“. 
 

 V přílohách byly u jednotlivých utkání uvedeny tučným písmem změny vydané v 11 předelegacích 
uvedených postupně ve zpravodajích KR OVS Frýdek-Místek: 
 

č. 1   -  příloha č. 6 zpravodaje č.  9/2010 ze dne 18. 9. 2010 
 

č. 2   -  příloha č. 5 zpravodaje č. 10/2010 ze dne 23. 9. 2010 
 

č. 3   -  příloha č. 2 zpravodaje č. 11/2010 ze dne 29. 9. 2010 
 

č. 4   -  příloha č. 1 zpravodaje č. 12/2010 ze dne 7. 10. 2010 
 

č. 5   -  příloha č. 1 zpravodaje č. 13/2010 ze dne 15. 10. 2010 
 

č. 6   -  příloha č. 2 zpravodaje č. 14/2010 ze dne 3. 11. 2010 
 

č. 7   -  příloha č. 8 zpravodaje č. 2/2011 ze dne 25. 4. 2011 
 

č. 8   -  příloha č. 2 zpravodaje č. 3/2011 ze dne 5. 5. 2011 
 

č. 9   -  příloha č. 2 zpravodaje č. 4/2011 ze dne 16. 5. 2011 
 

č. 10 -  příloha č. 1 zpravodaje č. 5/2011 ze dne 9. 6. 2011 
 

č. 11 -  příloha č. 11 zpravodaje č. 7/2011 ze dne 1. 8. 2011 
 

 Vyhodnocení bylo provedeno na základě základních delegací zaslaných v přílohách č. 1, 2, 3 
zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 6/2010 ze dne 22. července 2010 a upřesněných v konečné 
verzi v  přílohách č. 1, 2, 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 9/2010  ze dne 18. září 2010, 
na základě základních delegací zaslaných v přílohách č. 2, 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek 
č. 16/2010 ze dne 20. listopadu 2011, na základě mi dostupných zápisů o utkání, vlastních záznamů 
a podle výše uvedených předelegacích č. 1 - 11 a změnách jako duplicita zveřejňovaných ve VISu.    
 

4.  Listina rozhodčích okresních soutěží Frýdek-Místek soutěžní ročník 2011/2012 
 

 V  příloze č. 7 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2011 je uvedena „Listina rozhodčích okresu 
Frýdek-Místek soutěžní ročník 2011/2012“. 
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5.  Okresní seminář rozhodčích Frýdek-Místek  
 

 V bodu 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 5/2011 ze dne 9. června 2011 byli rozhodčí žádaní 
o zaslání zprávy, zda se zúčastní okresního semináře rozhodčích plánovaného na den 2. 7. 2011. 
 

 V bodu 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 6/2011 ze dne 16. června 2011 byli rozhodčí 
požádáni o zaslání případné omluvy a v příloze č. 12 téhož zpravodaje (pozvánce) za účelem zjištění 
počtu účastníků o potvrzení své účasti včetně případných hostů. 
 

 Omluvu zaslali 2 rozhodčí, zbývající ani případní hosté zprávu nesdělili. 
 

 Proto dne 29. června 2011 bylo rozhodnuto okresní seminář rozhodčích zrušit a dne 30. 6. 2011 bylo 
toto rozhodnutí mailem zasláno rozhodčím. 
 

 Je mi to líto, protože v programu semináře bylo zvláště seznámení se SŘV, přílohou č. 2 DŘV, 
směrnicemi pro rozhodčí FIVB 2010 - které dle čl. 3, odstavce 1, písmeno a) SŘV platí i pro okresní 
soutěže, Casebook 2011, start hráčů libero, vyhodnocením dvou dálkových testů 2011. 
 

 Jsem ochoten v případě zájmu rozhodčích (minimálně cca 7) ho provést, místo konání zasedačka OS 
ČSTV Frýdek-Místek nebo nejlépe v Komorní Lhotce v roce 2011 (v salónku místního hotelu nebo 
v prostoru mého rodinného domku sloučeným například při příznivém počasí s venkovním opékáním 
klobásek, případně podáním guláše apod.). 
 

 Budou se však v srpnu a září 2011 konat krajské a ligové semináře, které jsou postačující. 

 
6. Směrnice ČVS 
 

 V příloze č. 8 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2011 je uvedena směrnice č. 05/2011 

„Registrační řád volejbalu“ včetně 3 příloh. 
 

 V příloze č. 9 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2011 je uvedena směrnice č. 11//2011 
„Jednací řád SR ČVS“ jako prováděcí předpis ke směrnici č. 03/2011 „Organizační řád SR ČVS“. 
 

 V příloze č. 10 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2011 je uvedena směrnice č. 15/2011 

„Webové stránky ČVS“. 

 
7. Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek 
    soutěžní ročník 2010/2011 č. 11 
 

  V příloze č. 11 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2011  je dodatečně pro úplnost uvedena 

„Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek soutěžní ročník 2010/2011 
 č. 11“. 

 
8. Hráči libero  
 

 V soutěžním ročníku 2011/2012 se soutěže ČVS budou hrát podle OPV, tj. výjimka z pravidla 19 
o startu pouze jednoho libera je zrušena. 
 

 Tímto i v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých je umožněna možnost hrát s dvěma libery. 
 

 Metodický pokyn možnosti startu dvou liber bude vydán v dalším zpravodaji po porovnání 
s „Metodickým pokynem ke startu dvou liber v soutěžích ČVS“, který byl schválen na 27. zasedání 
Správní rady ČVS konaném dne 15. června 2011 a byl vydán na webových stránkách dne 12. 7. 
2011, který je však spíše překladem změn pravidel. 
 
 

 Možnost hry s dvěma libery je uvedena v pravidle 19 OPV. 
 

 Změny a tímto mnou zpracovaný překlad pravidla 19 OPV platný od 1. ledna 2011 byl zaslán 
rozdělovníkem A družstvům a rozhodčím v příloze č. 10 zpravodaje KR OVS č. 1/2011 ze dne 
9. února 2011. Tento můj překlad sice platí, ale oficiální překlad je uveden poněkud v jiném znění. 
Proto platí oficiální překlad. 
 

 V příloze č. 12 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2011 je uveden „Metodický pokyn pro start 

dvou liber v soutěžích ČVS“, který považujte za oficiální výklad.  

 
9. Soutěžní řád volejbalu  
 

 Ve zpravodaji KR OVS Frýdek-Místek č. 6/2011 byla v příloze č. 4 vydána směrnice č. 04/2011 
„Soutěžní řád volejbalu“. 
 

 Tato příloha č. 4 v souhrnu tohoto zpravodaje z důvodu mých technických problémů Vám mailem 
nebyla zaslána. 
 

 Je však uvedena na webových stránkách ČVS a taktéž na webových stránkách KR OVS Frýdek-
Místek v příloze č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 6/2011. 
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10. Číselník krajů a okresů ve VISu 
 

 Registrací oddílu se rozumí zavedení oddílu do VISu, které stanoví jeho příslušnost k určitému kraji a 
okresu dle „Číselníku krajů a okresů pro VIS“ (článek 9 odstavec 1 směrnice č. 05/2011). 
 

 Tento číselník je uveden v příloze č. 2 směrnice č. 05/2011, ve které je provedena změna číslování. 
 Stanovení příslušnosti oddílu k určitému kraji a okresu ve VISu je prováděno podle tohoto „Číselníku 
krajů a okresů pro VIS“, který byl převzat s nutnou modifikaci od ČSÚ (platnost od 1. 1. 2008). 
 Tento číselník slouží jako převodník z původního číslování. 
 

 Původní číslo Moravskoslezského kraje 38 bylo nahrazeno číslem 80. 
 

 Původní číslo okresu Frýdek-Místek 3802 je tímto nahrazeno číslem 8002. 
 

 Tímto je nutno to považovat za změnu při vyřizování výměny průkazů rozhodčích, registrace a 
výměny registračních průkazů, přestupů a hostování. 
 

 Tímto se zároveň ruší příloha č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2009 ze dne 1. 3. 2009. 
 

 V příloze č. 13 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2011 je uveden „Číselník okresu Frýdek-

Místek pro VIS a registračních čísel oddílů okresu Frýdek-Místek“. 
 

11. Delegace rozhodčích okresních soutěží dospělých Frýdek-Místek soutěžní ročník  
     2011/2012 
 

 Základní delegace rozhodčích pro soutěžní ročník 2011/2012 lze uvádět ve VISu až od 8. srpna 2011 
(viz bod 4 zápisu č. 16/2011 z 3. společného zasedání KR ČVS s předsedy KVS konaného dne 
18. června 2011 v Pecce). Netýká se to okresu, kde se hraje v pracovních dnech. 
 

 Základní delegace mužů byly uvedeny ve VISu dne 23. 7. 2011, žen dne 25. 7. 2011. 
 

 Je nutno účast ve VISu včas potvrdit rozhodčími po jejich návratu z dovolené.   
 

 V příloze č. 14 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2011 je uveden „Přehled základních 
delegací rozhodčích v okresních soutěžích muži + ženy soutěžní ročník 2011/2012“.   
 

12. Registrace, obnova registrace, přestupy, hostování 
 

  Registrace, obnova registrace, přestupy, hostování se dle směrnice ČVS č. 05/2011 provádějí 
elektronicky, lze provádět i písemně. 
 

 Dnem 3. srpna 2011 pracoviště v Brně pro registrace je zrušeno.  
 

 Všichni aktivní rozhodčí okresu Frýdek-Místek mají platnou registraci, kterou není nyní nutno 
obnovovat. 
 

 V příloze č. 15 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2011 je pouze pro informaci uvedeno 
„Zavedení elektronických registrací v ČVS“. 
 

 V příloze č. 16 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2011 jsou pouze pro informaci uvedeny 
„Elektronické přestupy a registrace ve VISu“. 
 

13.  Rozpis soutěže 2011/2012 Frýdek-Místek dospělých  
 

 Bude zaslán v dalším zpravodaji KR OVS. 
 

 Důležité změny pro rozhodčí: 
 

- soupisku před utkáním předkládají všechna družstva 
 

- odměna rozhodčího za 1 utkání je 190,- Kč bez zdanění pořadatelem   
 

- jízdné zůstává stejné 
  To znamená, že jízdné se účtuje veřejnou hromadnou dopravou nebo 3,- Kč za km od místa bydliště  
  bez ohledu na způsob dopravy (kilometrovné dle IDOS). 
  Jízdné rozhodčího v místě bydliště je paušál 20,- Kč bez doložení dokladů. 
 

- hodnocení výsledků utkání se provádí italským způsobem 
 

- v soutěžích lze hrát s dvěma libery (dle metodického pokynu) 
 

- střídavý start není povolen 
 

- hostující hráč musí být zapsán na soupisce družstva 
 

- přeřazovat hráče dle článku 8 odstavců 2, 3 SŘV nelze (výjimkou je článek 8 odstavec 1 SŘV)  

 
 



Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek č.7/2011                                           1. srpna 2011 

 7  z  7 

Přílohy: 
 

č. 1:  Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích 
         v soutěžním ročníku 2010/2011 okresních soutěží dospělých (6 stránek) 
 

č. 2:  Vyhodnocení delegací, omluv, předelegaci v okresní soutěži muži skupina A 1. část 
         za podzim 2010 (2 stránky) 
 

č. 3:  Vyhodnocení delegací, omluv, předelegaci v okresní soutěži muži skupina B 1. část 
         za podzim 2010 (2 stránky) 
 

č. 4:  Vyhodnocení delegací, omluv, předelegaci v okresní soutěži muži skupina F 2. část 
         za jaro 2011 (2 stránky) 
 

č. 5:  Vyhodnocení delegací, omluv, předelegaci v okresní soutěži muži skupina U 2. část 
         za jaro 2011 (1 stránka) 
 

č. 6:  Vyhodnocení delegací, omluv, předelegaci v okresní soutěži ženy 2010/2011 (3 stránky) 
 

č. 7:  Listina rozhodčích okresních soutěží Frýdek-Místek soutěžní ročník 2011/2012 (1 stránka) 
 

č. 8:  Registrační řád volejbalu (11 stránek) 
 

č. 9:  Jednací řád SR ČVS jako prováděcí předpis ke směrnici č. 03/2011 „Organizační řád SR ČVS“  
         - směrnice č. 11/2011 (3 stránky) 
 

č. 10: Webové stránky ČVS - směrnice č. 15//2011 (4 stránky) 
 

č. 11: Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek soutěžní ročník  
          2010/2011 č. 11 (1 stránka) 
 

č. 12: Metodický pokyn ke startu dvou liber v soutěžích ČVS (3 stránky) 
 

č. 13: Číselník okresu Frýdek-Místek pro VIS a registračních čísel oddílů okresu Frýdek-Místek 
          (1 stránka) 
 

č. 14: Přehled základních delegací rozhodčích v okresních soutěžích muži + ženy soutěžní ročník  
          2011/2012 (1 stránka) 
 

č. 15: Zavedení elektronických registrací v ČVS (1 stránka) 
 

č. 16: Elektronické přestupy a registrace ve VISu - pokyn programátora  (2 stránky) 
 
Rozdělovník C. 
                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                         ing. Jiří W. Rucki 
 


