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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 

 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek 
č. 8/2011 ze dne 10. srpna 2011

 

 

1.  Rozlosování a delegace rozhodčích utkání okresních soutěží muži 1. část 
     podzim 2011 skupiny A, B 
 

 V  příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2011 je uvedeno 
„Rozlosování okresních soutěţí muţi 1. část podzim 2011 skupina A“ včetně delegace rozhodčích. 
 Delegace rozhodčích byly dne 23. července 2011 uvedeny zároveň ve VISu. 
 

 V  příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2011 je uvedeno 
„Rozlosování okresních soutěţí muţi 1. část podzim 2011 skupina B“ včetně delegace rozhodčích. 
 Delegace rozhodčích byly dne 23. července 2011 uvedeny zároveň ve VISu. 
 

2.  Rozlosování a delegace rozhodčích utkání okresní soutěže ženy 2011/2012 
 

 V příloze č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2011 je uvedeno 

„Rozlosování okresní soutěţe ţeny 2011/2012“ včetně delegace rozhodčích. 
 Delegace rozhodčích byly dne 25. července 2011 uvedeny zároveň ve VISu. 
 

3.  Rozpis soutěže 2011/2012 Frýdek-Místek dospělých  
 

 V příloze č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2011 je uveden 
„Rozpis soutěţe 2011/2012 okresu Frýdek-Místek dospělých“. 
 

4. Registrace, obnova registrace, přestupy, hostování 
 

 V bodu 12 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2011 ze dne 1. srpna 2011 bylo uvedeno, ţe dnem 
3. srpna 2011 pracoviště v Brně pro registrace je zrušeno. 
 Jednalo se o moji mylnou informaci, za kterou se velice omlouvám. 
 Pracoviště v Brně pochopitelně bylo do 3. srpna 2011 pouze uzavřeno.  
 

5. Registrace členů ČVS 
 

Na základě rozhodnutí Správní rady Českého volejbalového svazu jsou zřízena na území 
České republiky tato registrační místa: 
 

Registrační místo Praha: ČVS Praha, 160 17 Praha 6 - Břevnov, Zátopkova 100/2, PS - 40,  

                                           Jindřiška Sudíková 
                                           TZ: 233 017 378, 233 017 327, E-mail: sudikova@cvf.cz 
                                            Úřední hodiny: Pondělí, středa a pátek od 9 - 12 hod. a od 13 - 15 hod. 
 

Registrační místo Brno: JHM KVS Brno, 601 73 Brno, Zámečnická 2, 

                                          Štěpán Říha 
                                          TZ: 542 211 815, E-mail: stepan.riha@email.cz, MT: 602 766 605  
                                          Úřední hodiny: Pondělí a čtvrtek od 9 - 17 hod. 
 

Upozornění: 
 

 Obě registrační místa provádí registrace členů ČVS komplexně, s výjimkou registrace nových oddílů, 
které provádí výhradně registrační místo v Praze. 
 

 Dnes se přestupy (transfery) do a ze zahraničí provádí elektronicky a proto finální provedení 
(hostování) mohou provést obě registrační místa. 
 

 Registrace a přestupy se provádí dle „Registračního řádu volejbalu“ a „Přestupního řádu volejbalu“ - 
v platném znění. 
 Tyto řády je moţno získat na webových stránkách ČVS: Směrnice ČVS 
(http://www.cvf.cz/?rubrika=124). 

mailto:stepan.riha@email.cz
http://www.cvf.cz/?rubrika=124
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Elektronický způsob: 
 

 Podkladem pro základní registraci, vystavení nového průkazu člena ČVS, zrušení a obnovy 
registrace, ohlášení přestupu a hostování je: 
 

    * v systému VIS, v modulu „Podatelna“ řádně vyplněná „příslušná ţádost“, elektronický souhlas  
       ţadatele (u ţadatelů mladších 15-ti let rodiče nebo zákonného zástupce), elektronický souhlas  
       oprávněné osoby mateřského oddílu (u přestupů případně podání námitky) i nového oddílu, 
    * zadání do systému VIS elektronické fotografie (vzor pasová), 
    * elektronické uhrazení registračního, či přestupního poplatku.  
 

Pro vydání elektronického souhlasu jednotlivých ţadatelů je na webových stránkách ČVS na adrese 
Přístup do VISu moţnost „Zřídit / obnovit přístup do systému VIS". 
Pro vydání elektronického souhlasu oprávněné osoby oddílu je nutné mít tyto osoby uvedené 
v systému VIS, v modulu „Oddíly“ s patřičnými právy. 
 

Písemný způsob: 
 

 Podkladem pro základní registraci, vystavení nového průkazu člena ČVS, zrušení a obnovy registrace 
je: 
    * ve všech rubrikách podle předtisku hůlkovým písmem nebo psacím strojem vyplněný tiskopis  
       „Přihláška k registraci“, vlastnoručně podepsaný (u ţadatelů mladších 15-ti let rodičem nebo  
       zákonným zástupcem), podepsaný oprávněnou osobou oddílu a potvrzený razítkem oddílu, 
    * pasová fotografie velikosti 3,5 x 4,5 cm, ne starší dvou let (na zadní stranu fotografie je nutno  
       napsat jméno, příjmení a datum narození ţadatele), 
    * doklad (kopie) o úhradě registračního poplatku. 
 

 Podkladem pro ohlášení přestupu, hostování je: 
 

    * ve všech rubrikách podle předtisku hůlkovým písmem nebo psacím strojem vyplněný tiskopis  
       „Ohlášení přestupu - hostování“, vlastnoručně podepsaný (u ţadatelů mladších 15-ti let rodičem  
        nebo zákonným zástupcem), podepsaný oprávněnou osobou mateřského i nového oddílu 
        a potvrzený razítkem obou oddílů, 
    * pasová fotografie velikosti 3,5 x 4,5 cm, ne starší dvou let (na zadní stranu fotografie je nutno  
       napsat jméno, příjmení a datum narození ţadatele), 
    * doklad (kopie) o úhradě poplatku za přestup, či hostování. 
 

Ţádosti o registrace a přestupy je moţné posílat doporučeně poštou nebo vyřizovat osobně. 
 

Poplatky v registračním a přestupním řízení: 
 

Druh poplatku                                         dospělí              mládeţ                           variabilní  
                                                                                                                                            symbol 
(za kaţdý průkaz, přestup, hostování)  od 18 let         do 18 let  do 12 let 
 

Vystavení nového průkazu                200 Kč  100 Kč                 10 Kč   68 4 20 
 

Obnova průkazu                             200 Kč  100 Kč                 10 Kč   68 4 80 
 

Přestup, hostování                                   600 Kč  300 Kč       30 Kč               68 4 30 
 

Příplatek za písemné pouţití od 1. 1. 2012    100 Kč  100 Kč               100 Kč   
  

Platby se provádí elektronickým způsobem výhradně na účet číslo 226037156/0300. 
Písemným způsobem výhradně na účet číslo 777119/5500, a to poštovní poukázkou, příkazem 
k úhradě nebo v hotovosti na příslušném registračním místě. 
 

V Praze 3. srpna 2011, Vladimír Tabara, předseda RMK ČVS. 
 

(tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách ČVS). 
 

6. Zapomenutá hesla do VISu, zřízení přístupu do VISu 
 

 Pokud se někomu podařilo zapomenout přístupové údaje do VISu anebo přístup do VISu nemá 
vůbec a chce ho zřídit, můţe tak nově učinit přes veřejné webové stránky svazu menu VIS - Přístup 

do VISu (http://www.cvf.cz/vis.php?ation=looser). 
 

 Pro zřízení nového přístupu však osoba musí mít ve svém profilu (od svého oddílu) vyplněn alespoň 
e-mail nebo mobil, aby to bylo kam poslat a jak ověřit. 

To se bude hodit zejména pro přestupující hráče. 
 
 
 
 

http://www.cvf.cz/vis.php?ation=looser
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7. Směrnice a předpisy ČVS 
 

 Směrnice a předpisy ČVS byly vhodně uspořádány a dne 2. 8. 2011 uvedeny na webových stránkách 
ČVS. 
 

 V příloze č. 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2011 je uvedena 
„Sbírka směrnic a předpisů ČVS“. 
 

 V příloze č. 6 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2011 je uveden prováděcí předpis 

„Školení trenérů v ČVS“ včetně 5 příloh ke směrnici č. 08/2011. 
 

 V příloze č. 7 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2011 je uveden prováděcí předpis 
„Školení rozhodčích a školitelů v ČVS“ včetně 2 příloh ke směrnici č. 08/2011. 
 

 V příloze č. 8 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2011 je uvedena směrnice č. 14/2011 

„Statut rady mládeţe ČVS“ včetně 3 příloh. 
 

 V příloze č. 9 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2011 je uveden prováděcí předpis 
„Účtování a inventarizace v ČVS“ včetně 3 příloh ke směrnici č. 09/2011. 
 

 V příloze č. 10 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2011 je uvedena změna přílohy č. 5 

„Poplatky za transfery do zahraničí“ směrnice č. 06/2011 „Přestupní řád volejbalu“ s ohledem na 
změny předpisů CEV „Administrativní poplatky - transfery“ z 24. 6. 2011. 
 

8. Nový úbor rozhodčích počínaje soutěžním obdobím 2011/2012 
 

Pouze na vědomí uvádím některé údaje: 
 

KR ČVS stanovuje nový úbor rozhodčích ČVS počínaje soutěžním obdobím 2011/2012 
s platností na minimálně 5 let. 
 

a) Dodavatel: ALEA sportsweart spol. s r.o., Písek 
 

    * podmínky budou stanoveny smlouvou mezi dodavatelem a ČVS, 
    * zajistí výrobu, vyřízení objednávek a distribuci, 
    * dodání bude realizováno poštou na dobírku. 
 

b) Nové jednotné oblečení obsahuje: 
    * bílá polokošile „Alea“ s modrým lemováním a s logem společnosti UNIQA a tmavě modré kalhoty  
      „Alea“ (s bílým opaskem, který je povinnou součástí jednotného oblečení, není však nutné si jej 
      objednávat u firmy Alea), 
    * rozhodčí listiny „A“ pouţívají bílou polokošili s reklamou dle rozhodnutí SR ČVS, 
       rozhodčí listin „B, C, D a čárových rozhodčích“ pouţívají bílé polokošile bez reklamy. 
 

c) Orientační ceny: 
     - bílá polokošile 680 Kč, 
     - modré kalhoty dlouhé 1 010 Kč, 
     - bílý opasek (tkaný) 175 Kč, (lze zajistit i od jiného dodavatele), 
 

    Doplňkové oblečení (nepovinné) 
     - mikina modrá 660 Kč, 
     - modré kalhoty krátké 515 Kč, 
     - polokošile celo tištěná 960 Kč (vhodná pro reprezentační účely). 
 

    Náhled je přiloţen jako obrázek na webových stránkách ČVS. 
 

d) Velikosti: 
    * vychází z klasických konfekčních velikostí M, S, L, XL, XXL, …, 
    * nutno doplnit údaje z „Rozměrové tabulky“ - zveřejněné na webových stránkách ČVS. 
 

e) Objednávky: 
    * pouze elektronicky na E-mail: cudla@alea-sportswear.cz (paní Jaroslava Čudlá, obchodní  
       manaţér, T: 736 634 037) a v kopii na E-mail: region3@alea-sportswear.cz pan Aleš Rikl,  
       regionální zástupce, T: 777 892 225) 
    * rozhodčí v objednávce uvede jméno, příjmení, adresu bydliště + PSČ, telefon, E-mail.  
Pavel Zeman, předseda Komise rozhodčích ČVS 
 

 V příloze č. 11 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2011 je pouze na vědomí uvedena 

„Rozměrová tabulka 2011“. 
 

V příloze č. 12 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2011 je pouze na vědomí uveden 
„Náhled úboru rozhodčích 2011“. 
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9.  Listina rozhodčích okresu Frýdek-Místek soutěžní ročník 2011/2012 
 

 Všechny rozhodčí žádám, aby v případě změny adresy, změny nebo doplnění telefonního spojení 
včetně e-mailu toto neprodleně telefonicky (postačí formou SMS), mailem  nebo  písemně sdělili  
předsedovi KR OVS  (pracovníkovi KR OVS pro předelegace), který to sdělí všem řídícím soutěţí 
v dalším zpravodaji KR OVS. 

10. Nová známka k příležitosti evropského šampionátu 

 

 

 Česká pošta představila poštovní známku, kterou vydá k příleţitosti blíţícího se 27. mistrovství 
Evropy, které pořádá Česká republika a Rakousko v září 2011. Známka bude v prodeji od 31. srpna 
2011, deset dní před začátkem evropského šampionátu. 

 První známka s naší volejbalovou tematikou v hodnotě 30 h byla vydána 15. 9. 1953 v emisi 
3 známek „Sjednocená tělovýchova“ (katalogové číslo 747 POFIS). 
 

 Druhá známka o nominálu 60 h byla vydána 25. 1. 1958 v emisi pěti známek „SPORT“ před ME 1958 
muţi Praha - zlaté medaile (č. 976). 
 

 Třetí známka v hodnotě 40 h byla vydána 16. 10. 1964 v emisi šesti známek k XVIII. letním OH 
v Tokiu - muţi získali stříbrné medaile (č. 1339). 
 

 Čtvrtá a pátá známka (60 h + 1 Kč) vyšla 17. 1. 1966 v emisi šesti známek „Sportovní události“ 
k 6. MS v odbíjené v ČSSR v Praze muţi - poslední zlatá medaile (č. 1502, 1503). 
 

 Šestá známka 60 h vyšla 30. 4. 1968 v emisi šesti známek k XIX. letním OH v Mexiku - muţi 
bronzové medaile (č. 1673). 
 

 Sedmá známka 1 Kč jako první samostatná emise s volejbalovým námětem byla vydána 19. 5. 1986 
k X. MS ve volejbalu ţen v ČSSR - 11. místo (č. 2746). 
 

 Osmá známka o nezvyklém nominálu 12 Kč jako samostatná emise byla vydána 9. 5. 2001 k 22. ME 
ve volejbalu muţi v Ostravě jako první známka České republiky. 
 

 Předtím byly známky vydány jako Československo a platnost těchto poštovních známek skončila 
30. 9. 1993, neboť od roku 1993 vznikly dvě samostatné republiky - Česká republika a Slovensko. 
 

 Tímto nyní tato známka bude jako devátá v pořadí v historii našeho státu a druhá v pořadí českých. 
 

 Při příleţitosti 100. výročí vzniku FIVB vyšla 16. 8. 1995 u našich slovenských sousedů známka 
v hodnotě 9 Sk. 
 

 Jsem pasívním sběratelem těchto známek, chybí mi však vydané poštovní známky č. 3, 4, 5, 7 
a slovenská známka, které bych rád odkoupil. 
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Přílohy: 
 

č. 1:  Rozlosování okresních soutěţí muţi 1. část podzim 2011 skupina A (1 stránka) 
 

č. 2:  Rozlosování okresních soutěţí muţi 1. část podzim 2011 skupina B (1 stránka) 
 

č. 3:  Rozlosování okresní soutěţe ţeny 2011/2012 (2 stránky) 
 

č. 4:  Rozpis soutěţe okresu Frýdek-Místek 2011/2012 dospělých včetně 8 příloh (22 stránek) 
 

č. 5:  Sbírka směrnic a předpisů ČVS (2 stránky) 
 

č. 6:  Prováděcí předpis „Školení trenérů v ČVS“ včetně 5 příloh ke směrnici č. 08/2011 (20 stránek) 
 

č. 7:  Prováděcí předpis „Školení rozhodčích a školitelů v ČVS“ včetně 2 příloh ke směrnici č. 08/2011  
        (10 stránek) 
 

č. 8:  Směrnice č. 14/2011 „Statut rady mládeţe ČVS“ včetně 3 příloh (9 stránek) 
 

č. 9:  Prováděcí předpis „Účtování a inventarizace v ČVS“ včetně 3 příloh ke směrnici č. 09/2011 
         (12 stránek) 
 

č. 10: Změna přílohy č. 5 směrnice č. 06/2011 „Přestupní řád volejbalu“ (11 stránek) 
 

č. 11: Rozměrová tabulka 2011 (1 stránka) 
 

č. 12: Náhled úboru rozhodčích 2011 (1 stránka) 
 
Rozdělovník C. 

                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                         ing. Jiří W. Rucki 
 
  


