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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 

 
 
 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek 
č. 14/2011 ze dne 13. prosince 2011

 
 

1.  Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí 
     rozhodčích podzim 2011 soutěžní ročník 2011/2012 okresních soutěží dospělých 
   

 V  příloze č. 1 (listy č. 1 - 6) zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 14/2011 je uvedeno 

„Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích 
podzim 2011 soutěžní ročník 2011/2012 okresních soutěží dospělých“. 
 

 Celkem z odehraných 63 utkání bylo 63 utkání řízeno kvalifikovaným rozhodčím, tj. 100 %. 
 

 Rozhodčím děkuji za jejich dobrý přístup, málo omluv a věřím, že docházka na jaře 2012 soutěžního 
ročníku 2011/2012 bude opět stoprocentní. 

 
2.  Vyhodnocení okresních soutěží dospělých podzim 2011 soutěžní ročník 2011/2012 
 

   A) Okresní soutěž skupina A muži 1. část: 
 

- počet utkání v základní delegaci:  28 
 

- celkový počet odehraných utkání:  28  
 

- počet zrušených delegací:  2 (Ing. Svoboda Miroslav - utkání č. 2, 12), 

   tj. z odehraných 28 utkání 7,1 % 
 

- počet absencí rozhodčích:  0 
  

- počet utkání řízených rozhodčím z lidu:  0 
 

- počet omluv:  2 (Halatová Petra - utkání č. 19, Ing. Miroslav Svoboda -  utkání č. 27),  
   tj. z odehraných 28 utkání 7,1 % 

 

- počet provedených předelegací:  4 
  (Rucki Jiří -  utkání č. 2, Windisch Ján -  utkání č. 12, Duraj Dušan - utkání č. 19, 
   Ing. Kacíř Miroslav - utkání č. 27, tj. z odehraných 28 utkání 14,3 % 
 

- počet utkání řízených náhradním kvalifikovaným rozhodčím:  0 
 

- počet provedených vzájemných výměn mezi rozhodčími:  1 
  (Rucki Jiří > Štrouf Dobroslav - utkání č. 28), tj. z odehraných 28 utkání 3,6 % 
 

- počet utkání bez provedené delegace:  0 
 

- počet utkání bez provedené předelegace:  0 
 

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

- čerpáno bylo ze zaslaných originálů zápisů o utkání č. 1, 3 - 8, 10, 11, 13 - 15, 17, 18, 20 - 22,  
  24 - 28 a zároveň ze zaslaných skenovaných zápisů o utkání ve volejbalu č. 1, 2, 3, 6, 8, 20 
 

- tímto nemám k dispozici 5 zápisů o utkání č. 9, 16, 23 (VK Raškovice), 12, 19 (VK Baška B) 
 

- změny termínů konání utkání: 
 

  Předehrávky:  1 (utkání č. 2) 
  Dohrávky:  1 (utkání č. 19). 
  Změny začátků utkání:  2 (utkání č. 7, 14). 
  Změny hřiště:  1 (utkání č. 28). 
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    B) Okresní soutěž skupina B muži 1. část: 
 

- počet utkání v základní delegaci:  21 
 

- celkový počet odehraných utkání:  21  
 

- počet zrušených delegací:  0 
 

- počet absencí rozhodčích:  0  
 

- počet utkání řízených rozhodčím z lidu:  0 
 

- počet omluv:  0
 

 

 

- počet provedených předelegací:  0 
 

 

- počet utkání řízených náhradním kvalifikovaným rozhodčím:  0 
 

 

- počet provedených vzájemných výměn mezi rozhodčími:  1 
  (Štrouf Dobroslav > Rucki Jiří - utkání č. 22), tj. z odehraných 21 utkání 4,8 %    
 

- 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 originálů zápisů o utkání č. 2 - 4, 6, 10 - 12, 16, 18 - 20, 23, 24, 26, 27 
  a zároveň ze zaslaných skenovaných zápisů o utkání č. 2, 4, 7, 11, 14, 18, 20, 23, 28 
 

- tímto nemám k dispozici 3 zápisy o utkání č. 8, 15, 22 (VK Baška A) 
 

- změny termínů konání utkání: 
  Předehrávky:  2 (utkání č. 7, 28). 
  Dohrávky:  1 (utkání č. 10). 
  Změny začátku utkání:  2 (utkání č. 19, 24).  
  Změny hřiště:  1 (utkání č. 22). 

 

    C) Okresní soutěž ženy: 
 

- počet utkání v základní delegaci:  14 
 

- celkový počet odehraných utkání:  14  
 

- počet zrušených delegací:  0  
 

- počet absencí rozhodčích:  0 
 

- počet utkání řízených rozhodčím z lidu:  0 
 

- počet omluv:  0 
 

 

- počet provedených předelegací:  0   
 

- počet utkání řízených náhradním kvalifikovaným rozhodčím:  0 
 

- počet provedených vzájemných výměn mezi rozhodčími:  1, 

  (Ing. Petrovský Pavel > Ing. Štrouf Dobroslav - utkání č. 6, 

   Ing. Štrouf Dobroslav > Ing. Petrovský Pavel - utkání č. 11, 

   tj. z odehraných 14 utkání 7,1 %  
 

- počet utkání bez provedené delegace:  0 
 

- počet utkání bez provedené předelegace:  0 
 

- počet utkání řízených kvalifikovaným rozhodčím:  14, tj. z odehraných 14 utkání 100 %
          

- čerpáno ze zaslaných vedoucím soutěže skenovaných všech 14 zápisů o utkání (originály nemám) 
 

- změny termínů konání utkání: 
 

  Předehrávky:  0. 
  Dohrávky:  1 (utkání č. 9).  
  Změny začátku utkání:  0. 
  Změny hřiště:  1 (utkání č. 21). 
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   D) Okresní soutěže muži + ženy: 
 

- počet utkání v základní delegaci:  63  
 

- celkový počet odehraných utkání:  63   
 

- počet zrušených delegací: 2, tj. z odehraných 63 utkání 3,2 % 
 

- počet absencí rozhodčích:  0 
 

- počet utkání řízených rozhodčím z lidu:  0 
 

- počet omluv:  2, tj. z odehraných 63 utkání 3,2 % 
 

- počet provedených předelegací:  4, tj. z odehraných 63 utkání 6,4 %
 

 

- počet utkání řízených náhradním kvalifikovaným rozhodčím:  0 
 

- počet provedených vzájemných výměn mezi rozhodčími:  2, tj. z odehraných 63 utkání 3,2 % 
 

- počet utkání bez provedené delegace:  0   
 

- počet utkání bez provedené předelegace:  0 
 

- počet utkání řízených kvalifikovaným rozhodčím:  63, tj. z odehraných 63 utkání 100 %
 

- změny termínů konání utkání: 
 

  Předehrávky:  3. 
  Dohrávky:  3.  
  Změny začátku utkání:  4. 
  Změny hřiště:  3. 

 
   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 podzim 2011 soutěžní ročník 2011/2012 
 

 V  přílohách č. 2 - 4  zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 15/2011   je uvedeno 

„Vyhodnocení delegací, omluv, předelegací  v okresních soutěžích dospělých za podzim 2011 
soutěžní ročník 2011/2012“. 
 

 V přílohách jsou u jednotlivých utkání uvedeny tučným písmem změny vydané v 2 předelegacích 
uvedených postupně ve zpravodajích KR OVS Frýdek-Místek: 
 

č. 1   -  příloha č. 1 zpravodaje č. 13/2011 ze dne 18. září 2011 
 

č. 2   -  příloha č. 5 zpravodaje č. 14/2011 ze dne 13. prosince 2011 
 

 

 Vyhodnocení bylo provedeno na základě základních delegací zaslaných v přílohách č. 1, 2, 3 
zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2011 ze dne 10. srpna 2011, na základě mi dostupných 
zápisů o utkání, vlastních záznamů a podle výše uvedených předelegacích č. 1, 2 a změnách jako 
duplicita zveřejňovaných ve VISu.    
 

4. Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 
    soutěžní ročník 2011/2012 č. 2 
 

  V příloze č. 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 14/2011  je dodatečně na vědomí uvedena 

„Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých soutěžní ročník 
2011/2012 č. 2“. 
 

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

 Základní delegace mužů a žen byly uvedeny ve VISu (skupiny A, B muži dne 23. července 2011, 
ženy dne 25. července 2011, skupiny C, D muži dne 1. prosince 2011). 
 

 V příloze č. 6 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 14/2011 je uveden „Přehled základních 

delegací rozhodčích v okresních soutěžích muži + ženy soutěžní ročník 2011/2012“.   
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6.  Rozlosování a delegace rozhodčích utkání okresních soutěží muži 2. část 
     jaro 2012 skupiny C, D 
 

 V  příloze č. 7 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 14/2011 je uvedeno 
„Rozlosování okresních soutěží muži 2. část jaro 2012 skupina C“ včetně delegace rozhodčích. 
 Delegace rozhodčích byly dne 1. prosince 2011 uvedeny zároveň ve VISu. 
 

 V  příloze č. 8 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 14/2011 je uvedeno 
„Rozlosování okresních soutěží muži 2. část jaro 2012 skupina D“ včetně delegace rozhodčích. 
Delegace rozhodčích byly dne 1. prosince 2011 uvedeny zároveň ve VISu. 
 

 Je nutno účast ve VISu včas potvrdit dvěma rozhodčími.   
 

7.  Stanovy ČVS 
 

 Na 8. mimořádné konferenci ČVS konané dne 27. listopadu 2011 v Praze byly schváleny „Stanovy 
ČVS“, které účinnosti nabývají dnem schválení. 
 

 V  příloze č. 9 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 14/2011 jsou uvedeny „Stanovy Českého 

volejbalového svazu“. 
 

8.  Sekretariát ČVS - přestěhování 
 

 Od 20. prosince 2011 se bude sekretariát ČVS nacházet na adrese: Bělohorská 19, Praha 6.  
V době 27. - 31. 12. 2011 bude z důvodů čerpání dovolených uzavřen. 
Korespondenční adresa zatím zůstává beze změn.  
 

9.  Účet OVS  
 

 Vzhledem k nejasné situaci ČSTV, kdy ani po valné hromadě není jasné, jakým způsobem bude 
ČSTV na okresní úrovni fungovat, rozhodla hospodářská komise ČVS o ukončení spolupráce OVS 
s okresními sdruženími ČSTV k 31. 12. 2011 a od 1. 1. 2012 provádět veškeré finanční operace OVS 
přes KVS. Za rok 2011 bude do 31. 12. 2011 provedeno doúčtování všech pohledávek u okresních 
ČSTV. 
 

 K 31. 12. 2011 se provede účetní závěrka OVS na okresních sdruženích ČSTV a bude sepsán 
protokol o předání. 
 

 Finance z konta okresních ČSTV budou převedeny na konto KVS u Raiffeisenbank na účet číslo 
6410442001/5500 se sedmimístným variabilním symbolem. 
 

 Od 1. 1. 2012 se budou provádět veškeré účetní operace přes MS KVS, pro nějž účetnictví zajišťuje 
MS KS ČSTV prostřednictvím pí. Dáši Němcové, tel: 596 635 195, mobil: 728 518 643, 
e-mail: nemcova.cstv@volny.cz. 

 Pro sjednocení postupů, účetních kroků a též případné určení symbolů pro stanovení variabilního 
symbolu jednotlivých OVS se předpokládá schůzka hospodářů (předsedů) OVS s předsedou HK, 
sekretářem a předsedou MS KVS nejpozději v lednu 2012 za přítomnosti ekonomky MS KS ČSTV.  

 Navrhovaný sedmimístný variabilní symbol pro OVS by měl mít tuto podobu:  4X ABC ZZ, 
kde X určuje příslušný okresní volejbalový svaz (0 - MS KVS, 2 - OVS Frýdek-Místek). 

ABC symboly pro OVS, které si určí OVS dle svých potřeb 

ZZ určuje druh platby dle MS KVS 

01 - licenční příspěvek jednotlivce  
02 - soutěžní poplatek družstva  
03 - neplnění péče o družstvo mládeže  
04 - platby nařízené STK - pokuty   
05 - platby nařízené KM  
06 - platby nařízené DK  
07 - námitka - protest adresovaný STK  
08 - odvolání proti rozhodnutí STK, DK  
09 - kurz rozhodčích  
10 - kurz trenérů  
11 - ostatní platby (tiskopisy, pravidla, SŘV apod.)  
12 - platby nařízené KR 
 

 Tuto informaci nutno považovat jako neoficiální, je vydána prozatímně pouze na vědomí. 
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10.  Nástěnný kalendář ČVS pro rok 2012 
 

 Český volejbalový svaz vydal nový nástěnný kalendář pro rok 2012. 
 

 Pro zájemce jsou kalendáře připraveny k zakoupení na sekretariátu ČVS, případně je možné 
kalendář zaslat na dobírku. Cena kalendáře je 120 Kč (+ dobírka 120,- Kč). 
 

 Informace jsou zveřejněny na webových stránkách cvf.cz. 
 

 V případě zájmu kontaktujte Ivanu Hlaváčkovou. (+420) 257 215 269, 724 800 065, 
hlavackova@cvf.cz. 
 

Přílohy: 
 

č. 1:  Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích 
         podzim 2011 soutěžní ročník 2011/20121 okresních soutěží dospělých (6 stránek) 
 

č. 2:  Vyhodnocení delegací, omluv, předelegaci v okresní soutěži muži skupina A 1. část 
         za podzim 2011 (2 stránky) 
 

č. 3:  Vyhodnocení delegací, omluv, předelegaci v okresní soutěži muži skupina B 1. část 
         za podzim 2011 (2 stránky) 
 

č. 4:  Vyhodnocení delegací, omluv, předelegaci v okresní soutěži ženy podzim 2011 soutěžní ročník  
         2011/2012 (1 stránka) 
 

č. 5:  Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 
         soutěžní ročník 2011/2012 č. 1 (1 stránka) 
 

č. 6:  Přehled základních delegací rozhodčích v okresních soutěžích muži + ženy soutěžní ročník  
         2011/2012 (1 stránka)) 
 

č. 7:  Rozlosování okresních soutěží muži 2. část jaro 2011 skupina C (1 stránka) 
 

č. 8:  Rozlosování okresních soutěží muži 2. část jaro 2011 skupina D (1 stránka) 
 

č. 9:  Stanovy Českého volejbalového svazu (12 stránek) 
 
Rozdělovník C. 

                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                         ing. Jiří W. Rucki 
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