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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 

 
 
 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek 
č. 15/2011 ze dne 27. prosince 2011

 

 
1. Změny směrnic ČVS 
 

 Na 5. zasedání výboru ČVS konaného dne 27. listopadu 2011 v Praze byly schváleny změny směrnic 
ČVS: 
 

a) změna č. 01 směrnice ČVS č. 02/2011 „Směrnice o členství v ČVS“, 
 

b) změna č. 01 směrnice ČVS č. 03/2011 „Organizační řád Správní rady ČVS“, 
 

c) nově schválena příloha č. 1 „Manuál činnosti krajských center mládeže“ ke směrnici ČVS č. 13/2011  
   „Statut krajských center mládeže“. 
 

 V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 15/2011 je uvedena směrnice ČVS kategorie C 
č. 02/2011 - změna 01/2011 „Směrnice o členství v ČVS“. 
 

 Tímto se opravuje bod 1 a zároveň ruší příloha č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 6/2011 
ze dne 16. června 2011. 
 

 V příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 15/2011 je uvedena směrnice ČVS kategorie A 

č. 03/2011 - změna 01/2011 „Organizační řád Správní rady ČVS“. 
 

 Tímto se opravuje bod 1 a zároveň ruší příloha č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 6/2011 
ze dne 16. června 2011. 
 

 V příloze č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 15/2011 je uvedena směrnice ČVS kategorie B 
č. 13/2011 „Statut krajských center mládeže“. 
 

 Tímto se zároveň upravuje a zároveň doplňuje příloha č. 10 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek 
č. 6/2011 ze dne 16. června 2011. 

 
2. Sbírka směrnic a předpisů ČVS 
 

 Na webových stránkách cvf.cz je uvedena „Sbírka směrnic a předpisů ČVS“, ve které najdete 
nejaktuálnější tabulkový přehled platných směrnic a předpisů, s pořadovými a jednacími čísly, 

s daty schválení a nabytí účinnosti, včetně všech prováděcích předpisů a příloh. 
 

V příloze č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 15/2011 je uvedena „Sbírka směrnic a předpisů 

ČVS “. 
 

 Tímto se zároveň doplňuje a upravuje příloha č. 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2011 
ze dne 10. srpna 2011. 
 

 Zároveň se ruší příloha č. 8 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2011 ze dne 9. února 2011. 

 
3. Doplnění (oprava) zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2011 
    ze dne 25. dubna 2011 
 

 Kontrolou bylo zjištěno, že v příloze č. 6 „Oficiální signalizace rozhodčích“ zpravodaje KR OVS 
Frýdek-Místek č. 2/2011 ze dne 25. dubna 2011 byly vydány obrázky v horší kvalitě.   
 

Důvodem bylo, že jednotlivé přílohy po zpracování v „docu“ nebo v „xls“ převádím do „pdf“, ale nebyla 
tomu věnována náležitá pozornost.  
 

 V příloze č. 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 15/2011 jsou duplicitně vydány „Oficiální 

signalizace rozhodčích“. 
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Přílohy: 
 

č. 1: Směrnice o členství v ČVS (2 stránky) 
 

č. 2: Organizační řád Správní rady ČVS (3 stránky) 
 

č. 3: Statut krajských center mládeže (3 stránky) 
 

č. 4: Sbírka směrnic a předpisů ČVS (do 20. 7. 2011, od 27. 11. 2011) 
 

č. 5: Oficiální signalizace rozhodčích (19 stránek) 
 
Rozdělovník C. 

                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                         ing. Jiří W. Rucki 
 


