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Význam pouţitých zkratek 
 

FIVB          - Mezinárodní volejbalová federace 
CEV           - Evropská volejbalová konfederace 
SR             - Správní rada ČVS 
OVS           - Okresní volejbalový svaz 
MS KVS     - Moravskoslezský Krajský volejbalový svaz 
STK OVS   - Sportovně technická komise Okresního volejbalového svazu Frýdek-Místek 
ČVS           - Český volejbalový svaz 
RMK          - Registrační a matriční komise 
KR OVS     - Komise rozhodčích Okresního volejbalového svazu Frýdek-Místek 
KM             - Komise mládeţe 
TMK           - Trenérská metodická komise 
OPV           - Oficiální pravidla volejbalu 2011 - 2012 
SŘV           - Soutěţní řád volejbalu (směrnice ČVS č. 04/2011) 
DŘV           - Disciplinární řád volejbalu (směrnice ČVS č. 07/2011) 
PŘV           - Přestupní řád volejbalu (směrnice ČVS č. 06/2011) 
RŘV           - Registrační řád volejbalu (směrnice ČVS č. 05/2011) 
RS             - rozpis soutěţe 
DK             - Disciplinární komise 
KP             - Krajský přebor 
MT             - mobilní telefon 
TZ              - telefon zaměstnání 
TB              - telefon byt 
FZ              - fax zaměstnání 
TH              - telefon hala, tělocvična 
E                - e-mail  
H                - hostující hráč (hráčka) 
S                - střídavý start 
FM             - Frýdek-Místek 
VIS             - Volejbalový informační systém  
LP              - Licenční příspěvek 
LPD           - Licenční poplatek druţstva 
TR              - trenér druţstva 
AT              - asistent trenéra 
ORP           - organizační pracovník druţstva   
OS              - Okresní soutěţ 
M                - muţi  
Z                 - ţeny 
ZP              - změna pořadatelství v utkání 
ČSÚ           - Český statistický ústav 
 

Kontakty 
 

Předseda OVS Frýdek-Místek 
 

Kateřina Adámková, Slezská 1984, 738 01 Frýdek-Místek, 
MT: 728 950 225, 733 653 531, E:  kadamkova@quick.cz 
 

Hospodář OVS Frýdek-Místek 
 

Ing. Lumír Hajdušek, 739 49 Metylovice 492, TB: 558 686 168, E:  hajdr@email.cz  
 

Revizní komise OVS: Ing. Pavel Petrovský - viz adresář listiny rozhodčích (příloha č. 4 RS). 
 

Okresní sdruţení ČSTV Frýdek-Místek (www.cstv.cz/frydek-mistek)    
 

ul. 8. pěšího pluku 81, 738 01 Frýdek-Místek 
 

Předseda: Dalibor Hrabec, TZ: 595 174 953, MT:  606 716 132, E:  cstv.fm@seznam.cz  
 

Tajemník: Zdeněk Duda, TZ: 595 170 581, MT: 732 905 368, E: duda.cstv@seznam.cz  
 

 č. účtu:  1241607/0300, variabilní symbol 40 + poslední trojčíslo čísla oddílu 

mailto:kadamkova@quick.cz
mailto:cstv.fm@seznam.cz
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A. VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 

1.  Řízení soutěţí 
 

Soutěţe vyhlašuje a je řídícím orgánem soutěţe výbor OVS (dále jen „řídící orgán“). 
Soutěţe řídí STK OVS (dále jen „soutěţní komise“). 
Veškerá korespondence (mimo záleţitosti rozhodčích) se zasílá na adresy soutěţních komisí řídících 
příslušné soutěţe elektronickou poštou nebo písemně. Korespondenci, týkající se rozhodčích se 
zasílá na adresu pracovníka pro předelegace rozhodčích a kopie řídícímu příslušné soutěţní komise. 
Komunikovat s řídícími soutěţí můţe jen osoba uvedená v přihlášce jako organizační pracovník. 
Rozhodčí musí komunikovat s pracovníkem KR pro předelegace. Soutěţe jsou vedeny ve VISu 
(Volejbalový informační systém) na webových stránkách ČVS www.cvf.cz, www.vis.cvf.cz. 
Najdete tam aktuální informace k soutěţím (rozlosování a delegace rozhodčích), kontakty na 
organizační pracovníky druţstev a na rozhodčí, výsledky a tabulky. 
 

Soutěţní komise OS skupiny A + C muţi (člen STK OVS): 
 

Petr Pavlík, Křiţíkova 1377, 738 05 Frýdek-Místek 
MT:  602 208 707, TZ:  558 482 544,  FZ: 558 482 498, E: petr.pavlik@arcelormittal.com   
 

Soutěţní komise OS skupina B + D muţi (předseda STK OVS): 
 

Ján Windisch, 739 30 Lískovec 011 
MT: 739 201 519, E: windischj@seznam.cz        
 

Soutěţní komise OS ţeny (člen STK OVS): 
 

Ing. Miroslav Kacíř, Poštovní 368, 739 61 Třinec 1 
MT:  606 735 378, TZ: 558 535 271, E: mkacir@et.trz.cz 
 

Potvrzování a kontrola soupisek: 
 

řídící jednotlivých soutěţí, platnou soupisku jednotlivých druţstev je moţno kdykoliv shlédnout a 
vytisknout na webových stránkách  
 

Předelegace rozhodčích (předseda KR OVS): 
 

Ing. Jiří Rucki, Komorní Lhotka 21, 739 53 Hnojník 
MT:  733 383 865, E:  jwrucki@seznam.cz, skype: jwrucki 
 

Registrační místa - Jindřiška Sudíková, ČVS Praha, 160 17 Praha 6 - Břevnov, 

                                        Zátopkova 100/2 - PS 40, TZ: 233 017 378, 233 017 327, 
                                        E:  sudikova@cvf.cz   
                                        Úřední hodiny: pondělí, středa, pátek od 9 - 12 hod. a od 13 - 15 hod.  
                                     - Štěpán Říha, JHM KVS Brno, Zámečnická 2, 601 73 Brno, 
                                       TZ:  542 211 815, MT: 602 766 605, E: stepan.riha@email.cz 

                                       Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek od 9 - 17 hod. 
 

2.  Pořadatel  
 

 Pořadatelem utkání je vţdy druţstvo uvedené na prvém místě v pořadu utkání dle rozlosování. 
 

3.  Hrací termíny a začátky utkání 
 

 Jsou uvedeny ve VISu na adresách jednotlivých soutěţí. 
 V oddíle C2) Rozlosování soutěţí jsou uvedeny adresy. 
 

 Změna termínu po vydání rozpisu je moţná pouze po schválení STK a zaplacení poplatku. 
 

 Poplatek 100,- Kč zaplatí ţádající druţstvo po odsouhlasení nového termínu soupeřem. 
 

 Ţádající druţstvo poţádá o změnu termínu soupeře (mailem nebo písemně). Soupeř svou odpověď 
(kladnou nebo zápornou) odešle mailem nebo písemně zpět ţádajícímu druţstvu a kopii odešle 
příslušnému řídícímu soutěţe. Pokud soupeř se změnou termínu souhlasí, ţádající druţstvo získá 
vyjádření rozhodčího, zda nový termín akceptuje. 
 

 Stanovisko rozhodčího ţádající druţstvo je vţdy povinno sdělit mailem nebo písemně příp. 
i telefonicky pracovníkovi KR pro předelegace, který případnou změnu rozhodčího zapíše do VISu. 
 

 Poplatek za změnu termínu je nutné zaplatit sloţenkou nebo bankovním převodem následující den 
po dni odsouhlasení nového termínu soupeřem a kopii potvrzení zaslat příslušnému řídícímu soutěţe. 
 

 Změny nahlášené nebo dohodnuté před vydáním rozpisu jsou uvedeny přímo v rozlosování. 
 

 Nebudou povoleny dohrávky po termínu ukončení posledního kola podzim 2011 a jaro 2012. 

http://www.cvf.cz/
http://www.vis.cvf.cz/
mailto:jwrucki@seznam.cz
mailto:stepan.riha@email.cz
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4.  Místo konání utkání, změna termínu utkání 
 

 Okresní soutěţe se hrají venku na antukových hřištích - viz oddíl C1)  RS. Jen druţstva, která nemají 
venkovní antuková hřiště a je jim povoleno hrát v regulérní tělocvičně (uvedeno v rozlosování), budou 
hrát všechna utkání doma v regulérní tělocvičně. 
 

 Návrh na změnu hřiště zasílá pořadatel 7 dní předem příslušné soutěţní komisi. Po schválení změny 
hřiště příslušnou soutěţní komisi oznámí mailem tuto změnu pořadatel soupeři, delegovanému 
rozhodčímu (zároveň telefonicky) a pracovníkovi KR pro předelegace (zároveň telefonicky). 
 

 Změna hřiště je bez poplatku.  
 

5.  Úhrada nákladů 
 

Druţstva startují v soutěţi na vlastní náklady.  
 
 

Podle článku 2 odstavce 5  SŘV se soutěţe hrají jako nemistrovské. 
Tímto se soutěţe hrají bez povinnosti zaplacení LPD. 
 

Podle článku 4 odstavce 2 písmeno f)  SŘV je účast podmíněna sloţením vkladu. 
 

Licenční příspěvky dle směrnice ČVS č. 10/2011 „Licenční příspěvky v ČVS“ hráči (hráčky), trenéři,  
rozhodčí řídící okresní soutěţe, funkcionáři oddílů a další osoby, které se zapojují do činnosti OVS, 
se neplatí.      
 

Finanční garance dle článku 4 odstavce 2 písmeno g)  SŘV není stanovena. 
 

6.  Účastníci 
 

Účastníci jsou uvedeni v oddílu B) „Zařazení druţstev do soutěţí“ RS. 
 

Adresář hřišť a tělocvičen (hal) včetně organizačních pracovníků druţstev je uveden v oddílu C1) RS.    
 

Rozlosování soutěţí a delegace rozhodčích je uvedeno v oddílu C2) RS. 
 

7.  Předpis  
 

Hraje se podle sportovně-technických dokumentů  -  článek 3  SŘV. 
 

Platná znění směrnic ČVS platných od 1. července 2011 jsou zveřejněny na webových stránkách ČVS 
(www.cvf.cz). 
 

 V soutěţích lze hrát s dvěma libery (viz příloha č. 8 RS - Metodický pokyn ke startu dvou liber 
v soutěţích ČVS). 
 

  Výjimky z OPV  : 
 

- 2.5.1          sloupky - neshoda bude tolerována 
- 4.3.3          čísla dresů (triček) mohou být od 1 do 99     
- 4.3.3.1       čísla na dresech (tričkách) nemusí být centrálně umístěna 
- 4.3.3.2       výška čísel na dresech - přední část min. 10 cm, zadní část min. 15 cm 
- 4.4.3          v chladném počasí nemusí být spodní části teplákové soupravy stejné barvy a tvaru 
                    a nemusí být očíslovány 
 

Oficiální míče: 
 

- GALA BV 5091S - Oficial Colour S  
- GALA BV 5091L - Oficial Colour 
- GALA BV 5011 S  Competition Colour  
- GALA BV 5281S   Competition Coulour  
- MOLTEN IV 58LC 
- MOLTEN IV 5XC 
- MOLTEN VL  58 LC 
- MOLTEN V5X SLC 
 

Hraje se míčem podle volby pořadatele. 
 

Hraje se jedním míčem + jeden náhradní stejného typu bez podavačů (výjimka z OPV). 

 
8.  Start hráčů a hráček 
 

Startují hráči a hráčky narození (narozené) bez omezení věku. 
Dle článku 9 odstavce 1 SŘV střídavý start není povolen. 
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9.  Podmínky účasti, povinnosti oddílů a druţstev 
 

Jsou uvedeny v čl. 14 a 15  SŘV.   
 

Doplnění a upřesnění SŘV: 
 

 9.1 Oddíly  
 

 vedoucí druţstev ve VISu nejpozději 7 dní před začátkem soutěţe vytvoří soupisku - přidají 
hráče do soupisky   

 

 musí plnit „Zásady povinné péče o mládeţ“  -  viz příloha 1  RS 
 

 musí plnit povinnosti podle přílohy č. 2  DŘV  Automatické tresty  - viz příloha č. 7  RS 
 

 musí zajistit pro všechna druţstva přihlášena do soutěţí pro soutěţní ročník 2011/2012 
kvalifikovaného aktivního rozhodčího (jeden oddíl = minimálně jeden rozhodčí) 

 

 musí zaslat ihned po zaplacení pořádkové pokuty ústřiţek sloţenky nebo jiný doklad o úhradě 
na adresu řídícího orgánu a při utkání hraném bezprostředně po zaplacení pořádkové pokuty 
nechat zapsat do zápisu o utkání poznámku o úhradě.                                                    
Neplnění této povinnosti bude povaţováno za nezaplacení pořádkové pokuty ve stanoveném 
termínu a bude trestáno hracími důsledky dle článku 16 odstavce 5  SŘV 

 

 dle článku 12 odstavce 1  SŘV musí zabezpečit provádění lékařských prohlídek všech hráčů, 
vést o tom záznamy, a to podle zásad vydaných příslušným orgánem státní správy  

 

 je povinen zaslat do 10 dnů po skončení soutěţe hodnocení soutěţe na adresu řídícího 
příslušné soutěţe 

 

  9.2 Pořadatel je dále povinen zajistit: 
 

 hostujícímu druţstvu zdroj pitné vody  
 

 hostujícímu druţstvu k rozcvičení 3 míče 
 

 manometr pro měření tlaku míče 
 

 měřící tyč výšky sítě 
 

 kropení venkovního hřiště proti prašnosti 
 

 funkční lajnovačku a provedení nalajnování bílým vápnem čar před zahájením utkání, mezi 
sety a zároveň na poţádání 1. rozhodčího i během utkání 

 

 kartáč na kurty 
 

 ruční ukazatel stavu min. do 30 bodů 
 

 funkční hustilku s jehlou a hadičkou 
 

 na venkovních hřištích prodlouţení útočných čar dle pravidla 1.3.4  OPV 
 

 v utkáních hraných v tělocvičnách zabezpečení hadru pro utírání podlahy 
 

 zaizolování volných konců ocelového lanka mezi kůly a sítí 
 

 prostor pro vyloučené hráče dle pravidla 1.4.5  OPV 
 

 zápisy o utkání včetně 2 kopií  
 

 kvalifikovaného zapisovatele (proškolený zapisovatel nebo kvalifikovaný rozhodčí), nesmí být 
členem druţstva uvedeným na zápisu o utkání 

 

 mít k dispozici „Rozpis soutěţe“ a na poţádání jej předloţit rozhodčímu  
 

 všechny výsledky zapsáním do VISu hlásit SMS zprávou okamţitě po utkání na telefon 
             724 234 234. 
 

 
 Pozor: jednou SMS zprávou se musí odeslat výsledek vţdy a pouze jediného utkání ve stanovené  

            formě (viz níţe uvedené příklady). 
            Výsledky lze nahlásit pouze v den konání utkání. 
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Hlášení výsledku pomocí SMS zprávy a příklady 
 

Příklad: utkání č. 28 a výsledek z pohledu domácího druţstva 3:1 (25:21, 25:20, 15:25, 25:23). 
 

Muţi skupina A: 
 
 

FM-M-A (mezera) č. utkání (mezera) výsledek z pohledu domácího druţstva (mezera) závorka 
a sety z pohledu domácího druţstva konec závorky  FM-M-A 28 3:1 (21,20,-15,20) 
 

Muţi skupina B: 
 

FM-M-B (mezera) č. utkání (mezera) výsledek z pohledu domácího druţstva (mezera) závorka 
a sety z pohledu domácího druţstva konec závorky  FM-M-B 28 3:1 (21,20,-15,20) 
 

Muţi skupina C: 
 

FM-M-C  (mezera) č. utkání (mezera) výsledek z pohledu domácího druţstva (mezera) závorka 
a sety z pohledu domácího druţstva konec závorky  FM-M-C 28 3:1 (21,20,-15,20) 
 

Muţi skupina D: 
 

FM-M-D (mezera) č. utkání (mezera) výsledek z pohledu domácího druţstva (mezera) závorka 
a sety z pohledu domácího druţstva konec závorky  FM-M-D 28 3:1 (21,20,-15,20) 
 

Ţeny: 
 

FM-Z (mezera) č. utkání (mezera) výsledek z pohledu domácího druţstva (mezera) závorka 
a sety z pohledu domácího druţstva konec závorky  FM-Z 28 3:1 (21,20,-15,20) 
 

Pozor: komunikujete s počítačem, to znamená, ţe musí být zachovány předepsané mezery, jména  
            skupin a správná čísla utkání atd., v názvech můţete pouţít jak malá tak velká písmena 
            (a = A, b = B, c = C, d = D, m = M, z = Z). Výsledek musí být nahlášen v den konání utkání. 
 

10.  Náleţitosti 
 

 Hráči a hráčky startují na platné registrační průkazy a potvrzenou soupisku dle článku 7 SŘV.   
 

 Funkcionáři, uvedeni v zápise o utkání, se prokazují platným průkazem člena ČVS podle 
článku 6 odstavce 2  SŘV (tito funkcionáři nemusí být uvedení na soupisce). 

 

 Na soupisce druţstva musí být uvedeno minimálně šest hráčů (hráček). Hráč (hráčka) můţe 
být uveden (uvedena) na soupisce oddílu pouze v jednom druţstvu stejné věkové kategorie.      

 

 Dospělí hráči startující ve vyšších soutěţích ČVS (od KP 2. třídy výše včetně) nesmí nastoupit 
v soutěţích OS, mimo hráčů „H“ (výjimkou je článek 8 odstavec 1 SŘV). 

 

 Doplňování soupisek končí dnem 28. 2. 2012 - po tomto termínu lze soupisku doplnit o hráče 
mládeţnické kategorie a nově zaregistrované. 

 

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

 

 Další informace o soupiskách jsou uvedeny v článku 7  SŘV  a v příloze č. 2  RS. 
 

11.  Systém soutěţí 
 

 hraje se dlouhodobě systémem kaţdý s kaţdým podzim 2011 - jaro 2012 
 

 všechna utkání se hrají na tři vítězné sety 

 muţi - druţstva jsou rozdělena na 2 skupiny dle výsledků loňského ročníku.                
Podzimní 1. část odehrají druţstva kaţdý s kaţdým jednokolově.                                           
Po této 1. části první 4 druţstva z obou skupin postoupí do skupiny o 1. - 8. místo (skupina C), 
zbývající druţstva do skupiny o 9. - 15. místo (skupina D), obě skupiny C, D odehrané na jaře 

2012 jednokolově. Výsledky vzájemných utkání 1. části se do 2. části nezapočítávají. 

 ţeny - hraje se systémem kaţdý s kaţdým tříkolově 

 polovina soutěţe dle poslední věty článku 28 odstavec 4 SŘV: muţi podzim 2011 po 4. kole, 
muţi jaro 2012 po 4. kole, ţeny po 10. kole.  

 

12.  Hodnocení výsledků 
 

 Provádí se italským způsobem (za vítězství 3:0, 3:1 - 3 body, za vítězství 3:2 - 2 body, za 
prohru 2:3 - 1 bod, za prohru 1:3, 0:3 - 0 bodů, kontumace - minus 1 bod, zaviní li kontumaci 
obě druţstva - minus 1 bod pro obě druţstva. 

 

 O konečném pořadí rozhoduje počet bodů, při rovnosti vyšší poměr setů, dále vyšší poměr 
míčů, dále dle článku 28 odstavce 2 písmena a b  SŘV. 
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13.  Postupy 
 

 Druţstva umístěná na prvních čtyřech místech OS skupin A, B muţi postoupí do skupiny C 

o 1. - 8. místo. 
 

Druţstva umístěná na 1. - 7. místě ve skupině C postoupí do nově vytvořené okresní soutěţe 
1. třídy v soutěţním ročníku 2012/2013.   
 

 Druţstvo umístěné na 1. místě ve skupině D postoupí do nově vytvořené okresní soutěţe 1. třídy  
v soutěţním ročníku 2012/2013.   
 

 Vítězové OS muţi a OS ţeny v případě jejich zájmů postoupí přímo do KP 2. třídy. 
 

 OVS nahlásí při jejich zájmu postupující druţstva mailem nebo poštou do 19. 6. 2012 předsedovi  
STK MS KVS. 
 

14.  Sestupy 
 

  Druţstva umístěná na 5. - 7. místě OS skupin A, B muţi sestoupí do skupiny D o 9. - 15. místo 

 (s výjimkou článku 28 odstavce 5  SŘV). 
 

  Druţstvo umístěné na 8. místě skupiny C muţi sestoupí do nově vytvořené okresní soutěţe 2. třídy  
 v soutěţním ročníku 2012/2013 (s výjimkou článku 28 odstavce 5  SŘV). 
 

15.  Rozhodčí 
 

 Delegaci rozhodčích provádí KR OVS. 
 

 Veškerou předelegaci provádí ing. Jiří Rucki - viz oddíl A bod 1 RS. 
 

 Delegovaní rozhodčí jsou uvedeni v oddíle C2)  RS, tj. ve VISu. 
 

 Utkání řídí jeden rozhodčí (výjimka z OPV  22.1).     
 

 Při nedostavení delegovaného rozhodčího se postupuje dle článku 22  SŘV a metodického 
pokynu KR OVS Frýdek-Místek. 

 

 Odměna rozhodčího za řízení 1 utkání je 190,- Kč. Odměna je zdanitelným příjmem 
rozhodčího. Pořadatel odměnu nezdaňuje.  

 

 Stravné nenáleţí rozhodčím v místě bydliště. 
 

 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 doloţení dokladů. 

 

 Odměna i další náleţitosti (cestovní náhrady) náleţí, i kdyţ se utkání neuskutečnilo.   
 

 Náleţitosti rozhodčího vyplácí pořadatel před utkáním. 
 

 Zpravodaje KR OVS jsou zveřejňovány na webových stránkách  cstv.cz/frydek-mistek  

v puzzle Sportovní svazy - Okresní volejbalový svaz. 
 

 Rozhodčí řídí utkání v předepsaném úboru - modré tričko nebo bílé tričko (nebo bílé tričko fa 
Alea, Erreá), modré kalhoty nebo šortky, sportovní obuv, vţdy platný odznak rozhodčího. 

 

 Listina rozhodčích je uvedena v příloze č. 4  RS. 
 

16.  Námitky 
 

 Jejich podání se řídí články 29, 32, přílohou č. 1 písmeno C) SŘV a zasílají se doporučeně na adresu 
předsedy STK (oddíl A, bod 1  RS) a v kopii na adresu příslušného řídícího soutěţe podle bodu 1  RS.   
 

17.  Zápisy o utkání 
 

 Pořizuji se trojmo na předepsaném propisovacím leţatém formátu „Zápisu o utkání“ formátu  A4 podle 
článku 21 SŘV a zasílají se doporučeně nejbliţší první pracovní den po utkání na adresu příslušné 
soutěţní komise podle bodu 1  RS.  
 

 V zápise je nutno uvádět číslo kola/číslo utkání. Čísla utkání jsou uvedena v rozlosování před 
prvním druţstvem. Druţstvo, které pošle neprodleně mailem skenovaný zápis, nemusí zasílat poštou 
po utkání, ale najednou doporučeně do 3 dnů po ukončení podzimní části a doporučeně do 3 dnů po 
ukončení posledního kola jarní části. Zároveň je povinnost zapsat výsledek v den utkání do VISu - 
pozor, nelze zapsat jindy neţ v den utkání.       
 

 Skenované zápisy nutno zároveň zasílat mailem předsedovi KR OVS  -  viz oddíl A, bod 1 RS. 
 

 Pozdě odeslané zápisy se trestají pořádkovou pokutou 100,- Kč, opakované porušení 200,- Kč, 
v případě dalšího provinění předání disciplinární komisi. 
 

 Nenahlášený výsledek utkání do VISu se trestá pořádkovou pokutou 100,- Kč.  
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18.  Tituly a ceny 
 

  Vítězové OS muţi a OS ţen získávají titul „Vítěz okresní soutěţe Frýdek-Místek pro rok  2011/2012“ 
 a obdrţí pohár. První 3 druţstva obdrţí diplomy. 
 

19.  Vítězové okresních soutěţí Frýdek-Místek 2010 - 2011 
 

muţi  -  TJ Jäkl Karviná B   
 

ţeny  -  TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí B     
 

Schváleno výborem OVS Frýdek-Místek dne 14. července 2011. 
 

  Předseda OVS                                                                                         Předseda STK OVS  
Kateřina Adámková                                                                                       Ján Windisch     
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B. Zařazení druţstev do soutěţí 
 
Okresní soutěţ muţi skupina A 
 

1. TJ Jäkl Karviná B 
 

2. VK Raškovice 
 

3. TJ Sokol Palkovice B 
 

4. TJ Sokol Nýdek 
 

5. VK Baška B 
 

6. ŠSK Beskydy B 
 

7. TJ Sokol Ropice 
 

8. TJ Sokol Mosty u Jablunkova 

 
Okresní soutěţ muţi skupina B 
 

1. VK Baška A 
 

2. TJ Sokol Hnojník A 
 

3. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek A 
 

4. Tělocvičná jednota Sokol Staříč  
 

5. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek B 
 

6. SK Třanovice 
 

7. TJ Sokol Hnojník B 

 
Okresní soutěţ ţeny 
 

1. TJ Sokol Fryčovice 
 

2. TJ TŢ Třinec B 
 

3. VK Raškovice B 
 

4. TJ Sokol Hnojník 
 

5. VK Baška 
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C. Soutěţe 
 

     C1) Adresář organizačních pracovníků, hřišť, tělocvičen a hal  
 

    OS muţi skupina A 
 

1. TJ Jäkl Karviná B 

    Rostislav Smiga, Na Kopci 2366, 734 01 Karviná-Mizerov, 
    MT: 723 329 568, TZ: 725 137 359, E: rksmigovi@seznam.cz, rostislav.smiga@cdargo.cz 

    hřiště: ZŠ Druţba, Karviná Nové město 
 

2. VK Raškovice 
    Jiří Biolek 
    MT:  602 795 507, E:  jiri.biolek@cez.cz 
    hřiště: antukové kurty TJ Sokol Raškovice   
 

3. TJ Sokol Palkovice B 

     MUDr. Ing. Kamil Zeman 
     MT:  604 826 253, TZ:  558 415 111, E:  kamilzeman@iol.cz 

     hřiště: sportovní hala TJ Sokol Palkovice 
 

 4. TJ Sokol Nýdek 
    Michal Rusz 
    MT: 725 790 977, E:  michal.rusz@trz.cz     
    hřiště: za restauraci „Nýdečanka“, u fotbalového hřiště, Nýdek 
 

5. VK Baška B 

    Martin Chlopčík 
    MT: 725 748 223, E: martin.chlop@seznam.cz 

    hřiště: kemp na přehradě Baška 
 

6. ŠSK Beskydy B 
    Ján Windisch, 739 60 Lískovec 011 
    MT: 739 201 519, E: windischj@seznam.cz 
    hřiště: hala SPŠ, 28. října 1598, Frýdek-Místek  
 

7. TJ Sokol Ropice 

    Ing. Jan Ferenc 
    MT: 605 119 822, E: ferdis@net.tvtrinec.cz 

    hřiště: sportovní areál u Ropičanky, Ropice 
 

8. TJ Sokol Mosty u Jablunkova 
     Karel Kohout, 739 98 Mosty u Jablunkova 1026 
     MT:  605 768 122, E byt: Kohout.mosty@seznam.cz 
     hřiště: kurty u Obecního úřadu Mosty, Sokolovna TJ   
  

   OS muţi skupina B 
 

1. VK Baška A 
    Vlastimil Cyrus, 739 01 Kunčičky u Bašky 112 
    MT: 602 523 150, TZ: 558 431 697, E:  v.cyrus@centrum.cz 
    hřiště: kemp na přehradě Baška 
  

2. TJ Sokol Hnojník A 

     Radim Labuda, 739 53 Hnojník 413 
     MT: 605 803 541, E: boboradim@centrum.cz 

     hřiště: u fotbalového hřiště, Hnojník 
 

3. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek A 
     René Zeman, Františka Podešvy 380, 739 25 Sviadnov 
     MT: 603 277 197, TZ: 608 272 237, E: zeman.rene@seznam.cz   

     hřiště: sokolovna, Novodvorská 667, Frýdek-Místek  
  

4. Tělocvičná jednota Sokol Staříč 
    Ing. Libor Macháček, 739 43 Staříč 
    MT: 605 854 747, TZ: 596 580 171, E:  machacek.libor@seznam.cz        , 
    hřiště: kurty u Kulturního domu Staříč, zast. Staříč - kostel 
 
 

mailto:rksmigovi@seznam.cz
mailto:Kohout.mosty@seznam.cz
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5. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek B  

     Michal Vávra, Smetanova 447, 738 01 Frýdek-Místek 
     MT + TZ: 724 542  471, E: misa.vavra@seznam.cz   

     hřiště: sokolovna, Novodvorská 667, Frýdek-Místek  
 

6. SK Třanovice 
    Leopold Ovčaří, 739 53 Hnojník192 
    TB: 552 321 825, TZ: 558 533 503, MT: 776 611 562, E:  leopold.ovcari@seznam.cz 
    hřiště: antukový kurt Třanovice - křiţovatka, resp. tělocvična ZŠ Třanovice  
 

7. TJ Sokol Hnojník B 

     Ing. Roman Mec, 739 53 Hnojník 50 
     MT:  733 595 587, E:  romanmec@centrum.cz 

     hřiště: u fotbalového hřiště, Hnojník 
   

   OS ţeny 
 

1. TJ Sokol Fryčovice 
    Ing. PhD. Pavlína Bočková 
    MT:  603 481 453, 723 730 518, E: pavlina.bockova@beskyd.cz 
    hřiště: uprostřed obce, areál TJ Sokol Fryčovice 
 

2. TJ TŢ Třinec B 

    Monika Hojdyszová, Dolní Lištná 316, 739 61 Třinec 
    MT: 776 726 483, E: monika.hojdyszova@trinecko.cz 

    hřiště: tělocvična gymnázium Třinec, Komenského 713    
 

3. VK Raškovice B 
    Ing. Šárka Sonnková, 739 04 Raškovice 
    MT: 732 241 173, E: sarka.sonnková@seznam.cz   
    hřiště: antukové kurty TJ Sokol Raškovice  
 

4. TJ Sokol Hnojník 

     Ing. Roman Mec, 739 53 Hnojník 50 
     MT:  733 595 587, E:  romanmec@centrum.cz 

     hřiště: u fotbalového hřiště, Hnojník 
 

5. VK Baška 
    Marta Brabcová, 739 01 Baška 464 
    MT: 731 713 218, E: martabrabcova@seznam.cz 
    hřiště: kemp na přehradě Baška 
  

   C2) Rozlosování soutěţí a delegace rozhodčích 
 

 Rozlosování soutěţí a delegace rozhodčích najdete na webových stránkách ČVS, kde je vţdy 
aktuální stav, tzn., ţe jsou tam provedeny povolené změny termínů, předelegace rozhodčích, změny 
pořadatelství apod. 
Dále jsou tam kontakty na řídící soutěţí a vedoucí druţstev. 
 

Adresy jednotlivých soutěţí: 
 

FM-M-A     http://www.cvf.cz/souteze.php.action=skupina&subint=3796  
FM-M-B     http://www.cvf.cz/souteze.php.action=skupina&subint=3798 
FM-Z         http://www.cvf.cz/souteze.php.action=skupina&subint=3799 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

mailto:martabrabcova@seznam.cz
http://www.cvf.cz/souteze.php.action=skupina
http://www.cvf.cz/souteze.php,action=skupina
http://www.cvf.cz/souteze.php.action=skupina
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Příloha č. 1 :  

 

     Zásady povinné péče o mládeţ 
 

  Výbor OVS Frýdek-Místek stanovuje povinnou péči o mládeţ v následujícím rozsahu: 
 

 

 Každé družstvo OS M, Ž - jedno družstvo juniorů (juniorek), kadetů (kadetek), žactva nebo 
minižactva. 
 

 Druţstvo mládeţe můţe plnit povinnost pouze pro jedno druţstvo dospělých. 
 

 Povinnost je splněna, jestliţe druţstvo (druţstva) mládeţe v rozsahu výše uvedeným jsou zařazena 
do republikových, krajských nebo okresních soutěţí ČVS 2011/2012 a soutěţ řádně dokončí. 
 
 

Příloha č. 2 : 

 

     Soupisky druţstev (dále jen soupisky)  
 
1. Oddíly musí před zahájením soutěţe vyhotovit soupisku druţstva prostřednictvím elektronického  
    VISu. 
    Hráč můţe být uveden pouze na soupisce jednoho druţstva téţe věkové kategorie s výjimkou  
    článku 10 SŘV. 
    Hráči, kteří nebudou na soupisce uvedeni, nemohou za druţstvo startovat. 
    Právo na vyplnění soupisky má oprávněný vedoucí pracovník druţstva. 
    Po přihlášení do VISu najde příslušnou soutěţ a v záloţce druţstva u svého druţstva vyplní  
    soupisku. 
    Soutěţní komise budou kontrolovat zápisy o utkání a porovnávat se soupiskou na VISu 
    a neoprávněný start hráče bude trestán pořádkovou pokutou a hracími důsledky. 
 

2. Na soupisce musí být uvedeny tyto údaje: 
 

 název oddílu    

 název soutěţe 

 pořadové číslo hráče 

 jméno, příjmení a datum narození hráče 

 registrační číslo 

 označení hostujících hráčů (H) 

 ochranný prvek 
 

3. Na soupisce druţstva musí být uvedeno minimálně šest hráčů, mimo hráčů „H“. 
 

4. Na soupisce nemusí být uvedeni funkcionáři, kteří se budou účastnit utkání s druţstvem. 
 

5. Soupiska platí jedno soutěţní období a nepotvrzuje se.  
 

6. Takto vypracované soupisky potvrdí oddíl razítkem a podpisem funkcionáře.  
 

6. Změny na soupiskách se provádí podle ustanovení článku 8  SŘV a za jejich správnost v kaţdém  
    okamţiku odpovídá druţstvo. 
    Provádění neoprávněných změn a manipulace se soupiskami je postihováno hracími důsledky a  
    trestá se rovněţ disciplinárně.  
 

7. Doplňovat a měnit soupisku dle článku 8  SŘV  lze do 28. 2. 2012 (viz bod 10 RS). 
 

8. Originál soupisky se předkládá rozhodčímu před zahájením utkání ke kontrole. 
    Nepředloţení soupisky nemá za následek nesehrání utkání, ale trestá se pořádkovou pokutou 
    ve výši 100,- Kč.  
 

9. Hráč můţe být uveden pouze na soupisce (soupiskách) jednoho oddílu. 
    Výjimkou je pouze start „H“ hráčů. 
 

10. Číslování oddílů pro VIS: číslo 3802 neplatí, je nahrazeno číslem 8002.     
      (viz příloha č. 2 směrnice č. 05/2011 ze dne 22. května 2011) 
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Příloha č. 3 :  
 

   Sazebník pořádkových pokut a poplatků  
 

 Za přestupky proti ustanovením rozpisu soutěţe, SŘV a platných sportovně-technických předpisů 
mohou řídící orgán a soutěţní komise OVS ukládat oddílům, resp. druţstvům, která se provinila, mimo 
hracích důsledků a disciplinárních trestů téţ pořádkové pokuty a poplatky dle sazebníku uvedených 
v přílohách č. 1, 3  SŘV a dle níţe uvedeného sazebníku:           
 

  1. Nedohraní soutěţe (příloha č. 3, oddíl A, bod 1 SŘV)                                                        1.500,- Kč 
 

  2. Přihlášení se po vydání rozpisu soutěţe                                                                             1.000,- Kč  
 

  3. Nedodrţení stanoveného termínu (bod 9  RS): 
      vytvoření soupisky ve VISu                                                                                                   200,- Kč 
 

  4. Neoprávněná manipulace se soupiskami, registračními průkazy 
      a jinými sportovně-technickými dokumenty                                                                         1.000,- Kč 
 

  5. Nenastoupení druţstva k utkání určeného rozpisem soutěţe s výjimkou vyšší moci 
      - příloha č. 3, oddíl A, bod 2, písmeno a) SŘV                                                                     300,- Kč 
 

  6. Předčasné ukončení utkání (článek 20, bod 4 SŘV)                                                            300,- Kč  
 

  7. Neoprávněná změna termínu konání utkání bez splnění podmínek a bez vědomí STK 
      (článek 18 SŘV, bod 3 RS)                                                                                                   200,- Kč   
 

  8. Druţstvo potrestáno hracími důsledky (článek 27 SŘV)                                                       300,- Kč 
 

  9. Nenahlášení výsledku na VIS v den konání utkání nebo neodeslání zápisu o utkání nejbliţší 
      první pracovní den poštou nebo mailem skenovaný zápis (bod 17 RS)                               100,- Kč                   
 

10. Opakované nenahlášení výsledku na VIS v den konání utkání nebo neodeslání zápisu o utkání  
      nejbliţší první pracovní den poštou nebo mailem skenovaný zápis (bod 17 RS)                  200,- Kč                                                    
 

11. Neplnění podmínek v bodu 9  RS a článků 14, 15, 17 SŘV                                                  200,- Kč 
 

12. Neoprávněné čerpání čekací doby                                                                                        100,- Kč 
 

13. Povolení dohrávky z důvodu nemoci                                                                                     100,- Kč 
 

14. Vyloučení člena druţstva                                                                                                       100,- Kč 
 

15. Diskvalifikace člena druţstva                                                                                                 200,- Kč  
 

16. Poplatek za podání námitek (příloha č. 1, oddíl C SŘV)                                           dospělí 500,- Kč 
 

17. Poplatek oddílu za odvolání v disciplinárním řízení - příloha č.1, oddíl  A,  písmeno b) DŘV 
                                                                                                                                                     200,- Kč 
 

18. Poplatek jednotlivce za odvolání v disciplinárním řízení - příloha č. 1, oddíl A  písmeno c)  DŘV                   
                                                                                                                                                     150,- Kč 
 

19. Poplatek za ţádost o přešetření rozhodnutí odvolacího orgánu v disciplinárním řízení 
      podanou k revizní komisi (příloha č. 1, oddíl B SŘV)                                                  oddíly 200,- Kč 
                                                                                                                                    jednotlivci 150,- Kč  
 

20. Poplatek za změnu termínu konání utkání 
      - článek 18 odstavec 2 písmeno c)  SŘV, příloha č. 1, oddíl B  SŘV, bod 3  RS                   100,- Kč 
 
 

21. Poplatek za odvolání a za ţádost o přezkoumání rozhodnutí odvolacího orgánu 
      k revizní komisi                                                                                                          dospělí 500,- Kč 
 

22. Pořádková pokuta za přestupky proti ustanovením sportovně - technických předpisů 
      dle článku 3 SŘV (příloha č. 3, oddíl B  SŘV). 
      Výši stanoví řídící orgán, soutěţní komise                                                       aţ do výše  5.000,- Kč 
 
 

23. Nastoupení neregistrovaného hráče k utkání                                                                        100,- Kč 
 

24. Nepředloţení soupisky druţstva před zahájením utkání ke kontrole 
      - článek 7 odstavec 9  SŘV, bod. 10  RS, příloha č. 2  RS                                                    100,- Kč   
 

25. Start hráče na občanský průkaz nebo cestovní pas                                   za kaţdého hráče 30,- Kč 
 

26. Poplatek za základní registraci, obnovu a vystavení nového registračního průkazu 
                                                                                                                                         dospělí 200,- Kč 
                                                                                                                          mládeţ do 18 let 100,- Kč 
 

27. Poplatek za přestup a hostování (příloha č. 1, oddíl A PŘV)                                    dospělí  600,- Kč 
                                                                                                                               junioři, kadeti 300,- Kč 
                                                                                                                                          ţactvo 100,- Kč 
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Příloha č. 4 : 

 
Listina rozhodčích okresních soutěţí Frýdek-Místek soutěţní ročník 2011/2012 

 

    I. třída 
 

1. Dušan Duraj, tř. Osvobození 1675/33, 735 06 Karviná - Nové Město 

      mobil 724 008 532, byt 596 314 716, zaměstnání 596 301 346 

      byt  dusan.duraj@seznam.cz , zaměstnání  duraj@vokd.cz 
 

2. Ing. Miroslav Kacíř, Poštovní 368, 739 61 Třinec I - Staré Město 

      mobil 606 735 378, zaměstnání 558 535 271     mkacir@et.trz.cz 
 

3. Ing. Pavel Petrovský, Vojtěcha Martínka 2373, 738 02 Frýdek-Místek 

     mobil zam.  603 489 118, zaměstnání 596 697 183   

      byt  pav.pet@klikni.cz , zaměstnání  pavel.petrovsky@smvak.cz 
 

4. Ing. Jiří Rucki, Komorní Lhotka 21, 739 53 Hnojník  

      mobil 733 383  865, 774 968 843     jwrucki@seznam.cz 
 

5. Rudolf Šrámek, Kašparova 10, 700 30 Ostrava 

      mobil 732 209 770, byt 556 852 795     sramek.rudolf@seznam.cz 
 

6. Ing. Štrouf Dobroslav, Soběšovice 272, 739 38 Dolní Domaslavice 

      mobil 777 103 724     strouf.d@seznam.cz   
 

    II. třída 
 

1. Pavel Holešovský, Slezská 1400/22, 737 01 Český Těšín 

       mobil 736 433 940     holesovskypavel@seznam.cz 
 

2. Karel Kohout, 739 98 Mosty u Jablunkova 1026 

       mobil 605 768 122     kohout.mosty@seznam.cz 
 

3. Ing. Miroslav Svoboda, 1. máje 1798, 738 01 Frýdek-Místek 

       mobil 602 567 220, zam.  558 482 930     zam.  miroslav.svoboda@arcelormittal.com 
 

4. Oldřich Štork, Hlavní 1333, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

       mobil 737 852 595,   leonastorkova@seznam.cz 
 

   III. třída 
 

1. Petra Halatová, Novodvorská 3059, 738 01 Frýdek-Místek 

       mobil 774 865 505, 605 965 505     kedra@centrum.cz 
 

2. Karel Pszczolka, 739 56 Ropice 86 

       mobil 737 391 095, byt 558 735 782     karel.pszczolka@seznam.cz 
 

3. Ján Windisch, 739 30 Lískovec 011 

       mobil 739 201 519     windischj@seznam.cz 
 

 
 
 

mailto:mkacir@et.trz.cz
mailto:pavel.petrovsky@smvak.cz
mailto:jwrucki@seznam.cz
mailto:strouf.d@seznam.cz
mailto:miroslav.svoboda@arcelormittal.cz
mailto:windischj@seznam.cz
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Příloha č. 5 : 

 

       VÝSLEDKY SOUTĚŢNÍHO ROČNÍKU  2010/2011 
 
OS MUŽI - skupina A  
 

1. VK Baška A                                       6   5   1   15:4  455:344 11 
2. TJ Jäkl Karviná B                              6    5  1   16:5   501:431 11 
3. VK Raškovice                                   6    5  1   15:5   464:399 11 
4. TJ Sokol Hnojník A                           6    3  3   10:9   417:385  9 
5. Tělocvičná jednota Sokol Staříč       6    2  4   7:13   409:460  8 
6. SK Třanovice                                    6    1  5   4:16   387:472  7 
7. VK Baška B                                      6    0  6   3:18   371:513  6 
 

OS  MUŽI - skupina B 
 

1. TJ Sokol Palkovice B                       6    5   1  15:7   507:455    11 
2. TJ Sokol Nýdek                                6   4    2 15:8   536:465     10 
3. TJ Sokol Frýdek - Místek A              6   4    2 15:9   548:509     10 
4. TJ Sokol Frýdek - Místek B              6   3   3 13:11  540:484      9 
5. TJ Sokol Mosty u Jablunkova          6   3  3  11:13   521:537     9 
6. ŠSK Beskydy B                                6   2  4   9:14   496:524      8 
7. TJ Sokol Hnojník B                          6   0   6   2:18   317:491      6 
 

OS  MUŽI - skupina F (finálová skupina o 1. - 8. místo) 
 

1. TJ Jäkl Karviná B                            7    7  0  21:4    602:483    14 
 2. VK Baška A                                    7   6   1  18:6    562:473    13 
 3. VK Raškovice                                7    3   4  14:15  644:630    10 
 4. TJ Sokol Hnojník A                        7    3    4 10:17  575:617    10 
 5. TJ Sokol Frýdek - Místek A            6    3    3  11:11  476:498    9 
 6. TJ Sokol Nýdek                              7    2    5   9:18   550:615    9 
 7. TJ Sokol Palkovice B                     6    2    4 10:12  467:485     8 
 8. TJ Sokol Frýdek - Místek B            7   1     6   9:19  574:649     8 
 

OS  MUŽI - skupina U (skupina útěchy o 9. - 14. místo) 
 

1. TJ Sokol Mosty u Jablunkova A        5   5  0 15:2 417:301  10 
2. Tělocvičná jednota Sokol Staříč        5   3  2 12:8 432:409   8 
3. ŠSK Beskydy B                                 5   3  2 11:8  409:367  8 
4. SK Třanovice                                     5  3  2  11:8  417:398  8 
5. VK Baška B                                       5  1  4  4:12  316:370  6 
6. TJ Sokol Hnojník B                            5  0  5  0:15  229:375  5 
 

OS  -  ženy 
 

1. TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí B  15 11   4  0  37:17  1233:1087 26 
2. TJ Sokol Fryčovice                         15  9    6  0  35:23  1283:1193 24 
3. TJ TŢ Třinec B                                15  9    6  0  35:29  1391:1297 24 
4. VK Raškovice B                              15  6    9  0  24:30  1172:1191 21 
5. VK Baška                                        15  6    9  0  24:32  1180:1255 21 
6. SK Metylovice B                              15  4  11  0 15:39  1026:1262 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3040&id=14844
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3040&id=14841
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3040&id=14845
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3040&id=14843
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3040&id=14842
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3040&id=14846
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3040&id=14847
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3041&id=14851
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3041&id=14852
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3041&id=14849
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3041&id=14850
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3041&id=14848
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3041&id=14853
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3041&id=14854
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3282&id=16333
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3282&id=16331
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3282&id=16335
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3282&id=16337
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3282&id=16336
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3282&id=16334
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3282&id=16332
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3282&id=16338
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3283&id=16340
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3283&id=16339
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3283&id=16342
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3283&id=16341
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3283&id=16343
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3283&id=16344
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3042&id=14858
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3042&id=14855
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3042&id=14860
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3042&id=14857
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3042&id=14859
https://vis.cvf.cz/souteze/?action=druzstvo&subint=3042&id=14856
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Okresní soutěţ ţactva 
 

1. ŠSK Beskydy B               62  + 12 = 74    bodů 
2. Sokol Frýdlant n.O. A                  54  + 10 = 64 
3. VK Raškovice                  40  +   5 = 45 
4. SK Metylovice    25  +   8 = 33 
5. TŢ Třinec                            25  +   4 = 29  
6. ŠSK Beskydy C     15  +   1 = 16 
7. Sokol Palkovice     10  +   3 = 13 
8. ŠSK Beskydy D      5  +   6 = 11 
9. Sokol Frýdlant n.O. B               1  +   2 =   3 
Kaţdé druţstvo odehrálo celkem v sedmi turnajích 28 - 30 utkání na dva vítězné sety 
 
Minivolejbal trojic 2010/11  
 

Konečné pořadí po odehrání 6 kol turnajů: 
 

1. ZŠ Komenského Frýdlant 77 bodů 
2. SK Metylovice ţačky         57 
3. ŠSK Beskydy A                 54    
4. Sokol Frýdlant                   53 
5.  Palkovice ţáci                  44 
6. Sokol Palkovice ţačky      40 
7. Kozlovice A                       36 
8. VK Raškovice                    29 
9.  ŠSK Beskydy  B               21 
10. SK Metylovice ţáci          16 
11. Sokol Frýdlant B               8   
12. Kozlovice B                       6 
 

Celkově druţstva odehrála celkem  108 utkání , kaţdé druţstvo 18 utkání na 3 sety v 6 turnajích. 
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Příloha č. 6:  

 
OVS Frýdek - Místek  Vyúčtování 2010/2011 - celkový roční přehled 

         

         

  Oddíly 3 4 5 6 7 8 

  VK  Baška           400 

  Fryčovice             

  Hnojník           400 

  Jablunkov             

   Kozlovice 1600 -100 -150     1350 

  Kunčice p /O.             

  Morávka             

  SK Metylovice 7500 -200       7300 

  Mosty             

  Nýdek             

  Palkovice 7000 -200       6800 

   VK Raškovice 3000 -150       2850 

  Pstruží             

  Ropice             

  Staré Město             

  Důl Staříč             

  Třanovice             

  Třinec 3000 -100       2900 

  Sok. Frýdlant 7900 -300       7600 

  Sok. Frýdek             

  Sok. Staříč       -400 400   

  ŠSK  Beskydy 9000 -400 -650     7950 

  ZŠ Komenského  Ft 600 -50       550 

    39600 -1500 -800 -400 400 38100 
  

      

 

  

         LEGENDA: 
        3-  Dotace OVS za účast a dokončení okresních soutěţí mládeţe 2010/11 dle klíče:  

            /mistr turnaje 7 x ţáci,ţačky -společně á 200,- Kč na turnaj + 800,- Kč pořadatel / 
           / mistr turnaje miniţáci, miniţačky -  6 x á 100,- Kč na turnaj + 500,- Kč pořadatel /   
 

         4 - Vklady soutěţe mládeţe 100,- Kč za druţstvo, 50,- Kč za druţstva mini  - za rok 2010/11 
 

         5 - Pokuty soutěţe mládeţe 2010 / 11 - mini  Kozlovice B neúčast na jednom turnaji 
        mini ŠSK Beskydy A na jednom a ŠSK B na dvou turnajích a za pozdní soupisky 2x100,-Kč 

 

         6 - Nezaplacené pokuty soutěţe dospělých  2010/ 2011  k 1. 7. 2011 
   

            7 - Částka k úhradě druţstvy nutno uhradit před zahájením soutěţí do 30. 7. 2011  
           na účet  OVS - 1241607/ 0300 , var symbol 40 + poslední trojčíslí oddílu  
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   8 - Částka celkového ročního vyúčtování k odeslání jednotlivým oddílům do 31. 7. 2011 z účtu OVS 

 
VK Baška, Hnojník - přeplatek vkladů - rozhodčí 2x200 Kč 

  
 

         
 

Pozn.: Nesplnění podmínky péče o mládeţ pro sout. období 2011 / 2012 je uhrazen oddíly ve výši 
1250,- Kč za kaţdé druţstvo dospělých v termínu s podáním přihlášky do soutěţe. 

 
 

  
 

         
 

         
 

Přílohu sestavil: Ing. Lumír Hajdušek, hospodář OVS                                       
   

 
                       13.7.2011 
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Příloha č. 7:  

 

AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ ČINNOSTI 
(příloha č. 2 ke směrnici 04/2006 Disciplinární řád volejbalu) 

 

1. Automaticky se zastaví nepodmíněně závodní činnost včetně výkonu všech činností a funkcí   
   uvedených v zápise o utkání (dále jen „zastavení činnosti“) hráči, trenérovi, asistentovi trenéra,     
   masérovi a lékaři (dále jen „člen druţstva“) na dvě utkání soutěţe, pokud mu byla udělena     
   sankce „Vyloučení“ za první uráţlivé chování (ČK - červená karta) - porušení pravidla 21.3.2.2. 
   Člen druţstva se zastavenou činností nemůţe být uveden ani v rubrice „Funkcionáři“ v zápisu o   
   utkání. 
   Porušení tohoto ustanovení má za následek kontumaci utkání.  
   Zastavení činnosti se netýká udělení sankce „Vyloučení“ za druhé hrubé chování téhoţ člena  
   druţstva ve stejném utkání (ČK - červená karta) - porušení pravidla 21.3.2.3. 
 

2. Povinnost zastavit činnost členu druţstva je povinností příslušného volejbalového oddílu (dále jen  
    „oddíl“). 
    Tato povinnost se týká oddílu i pro případ udělení karty v prvním utkání tzv. dvojutkání. 
 

3. Plnění povinnosti podle odst. 2 sleduje a kontroluje příslušná soutěţní komise. 
 

4. Udělená sankce a zastavení činnosti platí vţdy pro soutěţ, ve které byla udělena. 
 

5. Udělené sankce se nepřevádějí do dalšího soutěţního období. 
 

6. U sankcí, kvalifikovaných jako první uráţlivé chování - sankce „Vyloučení“ (pravidlo 21.3.2.2) a jako  
    první agrese - sankce „Diskvalifikace“ (pravidlo 21.3.3.2), je rozhodčí povinen zapsat přesný popis  
    přestupku v  „Poznámce“ zápisu o utkání. 
    Netýká se sankci „Vyloučení“ a „Diskvalifikace“ v důsledku opakovaného hrubého chování 
    (pravidla 21.3.2.3 a 21.3.3.4). 
 

7. Při sankci „Diskvalifikace“ člena druţstva za třetí hrubé chování (pravidlo 21.3.3.4) nebo za druhé  
    uráţlivé chování (pravidlo 21.3.3.3) nebo první agresi (pravidlo 21.3.3.2) je, ve smyslu příslušného  
    ustanovení SŘV a statutu delegáta ČVS, povinností prvního rozhodčího a delegáta (byl-li  
    delegován) utkání odeslat v nejbliţší pracovní den po utkání zprávu s přesným popsáním přestupku  
    příslušné soutěţní komisi. 
    Ta zprávy společně se zápisem o utkání předá disciplinární komisi. (dále jen „DK“). 
    Diskvalifikovaný člen druţstva má aţ do rozhodnutí DK ve smyslu článku 15, odst. 1  DŘV okamţitě     
    zastavenu činnost. 

 
Doplnění pro OS FM: 
 

 Byl-li hráč, trenér nebo funkcionář v utkání diskvalifikován, má okamţitě zastavenou veškerou 
závodní činnost včetně okamţitého zákazu všech činností a funkcí uvedených na zápise o utkání. 
 

Tuto skutečnost bere oddíl na vědomí prostřednictvím kapitána, který podepisuje zápis o utkání.  
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Příloha č. 8 : 
 

METODICKÝ POKYN 
ke startu dvou liber v soutěţích ČVS 

 

Článek I 
Úvodní ustanovení 

 
KR ČVS vydává, v souvislosti se změnou Oficiálních pravidel volejbalu, pravidla 19 „Hráč libero“ 
(dostupných na www.fivb.org) s účinností od 1. 1. 2011, metodický pokyn ke startu dvou liber 
v soutěţích ČVS. 
 

Článek II 
Sloţení druţstva 

4.1.1 Druţstvo se můţe skládat nejvýše z dvanácti hráčů, trenéra, asistenta trenéra, maséra a lékaře. 

 

Článek III 
Změna pravidla 19 Hráč libero 

19.1 Určení libera 
 

19.1.1 Kaţdé druţstvo má právo určit ze seznamu hráčů (prav. 4.1.1) aţ dva (2) specializované 
obranné hráče “libera”. 
 

V soutěžích ČVS mohou být určeny dvě libera pouze tehdy, pokud je družstvo složeno z dvanácti 
hráčů. Např. v případě pouze jedenácti hráčů může hrát družstvo pouze s jedním liberem. 
 

19.1.2 Všechna libera musí být před utkáním zaznamenána do zápisu o utkání do zvláštních řádků, 
k tomu určených. 
 

V soutěžích ČVS se v případě použití dosavadního tiskopisu „Zápisu o utkání“ zapíše startující libero 
do rubriky „Libero“ a případné druhé libero se v rubrice „Družstva“ označí písmenem „L“ za příjmením 
hráče. 
 

19.1.3 Před utkáním musí trenér (prav. 5.2.2) určit jedno libero, jako startující libero. 
Libero na hřišti je hrajícím liberem. Pokud je další hráč určen jako libero, působí jako druhé libero. 
 

19.1.4 Na hřišti můţe být v jednom okamţiku pouze jedno libero. 
 

19.1.5 Libero nemůţe být kapitánem druţstva, ale ani kapitánem ve hře, pokud je ve 
funkci libera (prav. 5). 
 

19.2 Výstroj 
Libera musí mít oblečena úbor (prav. 4.3), kterého alespoň dres (nebo bunda/vesta pro nově určené 
libero) bude barevně kontrastovat od dresů ostatních členů druţstva. Úbor liber můţe mít odlišné 
provedení, ale číslování musí mít stejné s ostatními členy druţstva. 
 

19.3 Činnosti týkající se libera 
 

19.3.1 Herní činnosti 
 

19.3.1.1 Liberu je dovoleno vyměnit kteréhokoliv hráče zadní řady (prav. 7.4.1.2). 
 

19.3.1.2 Jeho herní činnost je omezena hrát jako hráč zadní řady a není mu dovoleno dokončit útočný 
úder kdekoliv včetně hřiště a volné zóny, jestliţe je míč v okamţiku úderu zcela nad úrovní horního 
okraje sítě (prav. 13.2.2; 13.2.3; 13.3.5). 
 

19.3.1.3 Nesmí podávat (prav. 12), blokovat (prav. 14.1) ani se pokoušet o blok (prav. 14.6.2; 14.6.6). 
 

19.3.1.4 Hráč nesmí dokončit útočný úder zcela nad úrovní horního okraje sítě, jestliţe k němu míč 
přilétá od libera zahraný vrchním odbitím prsty v přední zóně (prav. 13.3.6). Pokud libero provede 
stejnou akci vně vlastní přední zóny, útočný úder se můţe bez omezení dokončit 
(prav. 1.4.1; obr. č. 1b). 
 

19.3.2 Výměny hráčů 
 

19.3.2.1 Výměny uskutečněné liberem nejsou povaţovány za řádná střídání (prav. 15.5). 
Počet výměn není omezen, ale mezi dvěma výměnami musí být uskutečněna dokončená rozehra 
(vyjma situace kdy v důsledku udělení trestu libero nuceně postoupí do pozice č. 4 nebo přestane být 
libero schopno hry a rozehra není dokončena). 
 



 22   z   22  

  

19.3.2.2 Hrající libero můţe být vyměněno pouze řádně vyměněným hráčem svého postavení, nebo 
druhým liberem. Řádně vyměněný hráč můţe vyměnit kterékoliv libero. 
Trenér má právo vyměnit hrající libero druhým liberem z jakýchkoliv důvodů po dokončené rozehře, a 
to kdykoliv v průběhu utkání. 
 

19.3.2.3 Výměny musí být uskutečněny pouze, kdyţ je míč mimo hru (prav. 8.2) a dříve neţ dal 
rozhodčí zapískáním pokyn k podání (prav. 12.3). 
 

19.3.2.4 Na začátku setu nesmí libero vstoupit do hřiště, dokud druhý rozhodčí nezkontroluje základní 
sestavu (prav. 7.3.2; 12.1). 
 

19.3.2.5 Výměna uskutečněná po zapískání, jímţ je dán pokyn k podání (prav. 12.3), ale dříve neţ 
podávající udeřil do míče (prav. 12.4), nesmí být odmítnuta, ale musí být důvodem pro ústní 
upozornění po ukončení rozehry. 
 

19.3.2.6 Opakované opoţděné výměny vedou k okamţitému přerušení hry a udělení sankce za 
zdrţování (prav. 16.2). Druţstvo, které bude následně podávat bude určeno dle udělené sankce. 
 

19.3.2.7 Libero a vyměněný hráč smějí vstupovat a opouštět hřiště pouze přes „zónu výměny libera“ 

(prav. 1.4.4; 7.5.1; obr. 1b). 
 

19.3.2.8 Všechny výměny libera musí být zaznamenány do Zápisu o výměnách libera (nebo do 
elektronického zápisu, pokud je pouţit) 
 

19.3.2.9 Nedovolené výměny libera (kromě jiného) zahrnují: 
- mezi dvěma výměnami libera není dokončena rozehra 
- libero je vyměněno jiným neţ předtím řádně vyměněným hráčem 
Nedovolené výměny libera jsou sankcionovány stejně jako chyby v pořadí postupu (prav. 7.7.2; 
26.2.2.2). 
 

19.4 Určení nového libera 
 

19.4.1 Druţstvo se dvěma libery: 
 

19.4.1.1 Pokud druţstvo má určené dvě libera a jedno není schopno pokračovat ve hře (vyloučení, 
onemocnění, zranění apod.), má druţstvo právo hrát pouze s jedním liberem a druhé libero se stane 
liberem hrajícím. V tomto případě není dovoleno určení nového libera s výjimkou situace, kdy hrající 
libero se stane nezpůsobilé ke hře po celé utkání a druhé libero je rovněţ prohlášeno za neschopné 
pokračovat. 
 

19.4.2 Druţstvo s jedním liberem: 
 

19.4.2.1 Pokud je v zápise o utkání uvedeno pouze jedno libero, v případě, ţe je prohlášeno za 
neschopné ke hře, můţe trenér určit jako libero pro zbytek zápasu kteréhokoliv jiného hráče (s 
výjimkou vyměněného liberem), který není v okamţiku určení nového libera na hřišti. Trenér 
(v případě absence trenéra kapitán ve hře) musí poţádat druhého rozhodčího o „určení nového 
libera“. 
 

19.4.2.2 Pokud se nově určené libero stane neschopným ke hře, je moţné provést další nová určení 
libera, ale nikdy se původní libero nesmí vrátit zpět do zápasu. 
 

19.4.2.3 Kapitán, na základě ţádosti trenéra, můţe přenechat všechny pravomoci vedení druţstva 
(prav. 5.1.2), aby mohl být nově určeným liberem. 
19.4.2.4 V případě nově určeného libera, musí být jeho číslo zaznamenáno do místa pro poznámky v 
zápise o utkání (Zápise o výměnách libera nebo elektronického zápisu, pokud je pouţit) (prav. 7.3.2; 
19.1.2; 25.2.2.7). 
Nově určené libero musí mít oblečen dres (vestu) označující, ţe je hrajícím liberem. 
 

19.5 Vyloučení a diskvalifikace 

Pokud je libero vyloučeno nebo diskvalifikováno, tak můţe být přímo vyměněno druhým liberem. 
Pokud má druţstvo pouze jedno libero, musí hrát bez libera po celou dobu trvání sankce. 
 

Článek IV 
Závěrečná ustanovení 

 

Tento „Metodický pokyn ke startu dvou liber v soutěţích ČVS“ byl na návrh KR ČVS projednán a 
schválen SR ČVS dne 15. června 2011 a nabývá účinnosti 1. 7. 2011. 
 

Zpracoval: Tomáš Vojtíšek na základě původního překladu Martina Hudíka 
 

Pavel Z e m a n v .r.                                                                                        Vladimír T a b a r a 
předseda KR ČVS                                                                                            sekretář KR ČVS 
 


