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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 

 
 
 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek 
č. 2/2012 ze dne 9. března 2012

 

 
1. Vyhodnocení plánu činnosti KR OVS Frýdek-Místek za rok 2011 
 

  „Plán činnosti KR OVS Frýdek-Místek pro rok 2011“ byl vydán bodem 1, v příloze č. 1 
zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 16/2010 ze dne 20. listopadu 2010. 
 

 V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2012 

je uvedeno „Vyhodnocení plánu činnosti KR OVS Frýdek-Místek za rok 2011“. 

 
2. Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2012 
 

 Na 33. zasedání Správní rady ČVS konaném dne 11. ledna 2012 byly schváleny 
„Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2012 (příloha č. 3 k prováděcímu předpisu ke směrnici č. 09/2011 
„Účtování a inventarizace v ČVS“). 
 

 V příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2012 jsou uvedeny 

„Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2012“. 

 
3. Soupisky 
 

 Soupisky byly opatřeny moderním ochranným prvkem. Všechny soupisky jsou počínaje dnem 12. 
ledna 2012 jsou označovány novým ochranným kódem, tzv. QR-kódem (angl. QR-code).  

 

 QR-kód nahrazuje starý čárový kód, který nebyl strojově zpracovatelný, a jeho kontrola byla značně 
obtížná. Nový QR-kód lze strojově zpracovat, většina dnešních moderních mobilních telefonů (typu 
iPhone, telefony s Androidem, telefony s Windows, další smart-phones) umí kód přečíst. Před utkáním 
tak může rozhodčí, technický delegát či soupeř namířit svůj telefon na soupisku, načíst kód a přes 
internet ověřit platnost soupisky. Pokud je soupiska zastaralá (předložený papír obsahuje staré údaje 
nebo zcela neplatný kód) systém na to ihned upozorní. Pokud je kód platný, je telefonem přijat a na 
jeho displeji se objeví aktuální soupiska stažená z internetu (a lze tedy ještě seznamy porovnat). 
Stávající soupisky se stávajícím kódem zůstávají v platnosti! Není žádnou povinností tisknout nové 
soupisky s novým kódem! Na druhou stranu nic nebrání tomu, aby se nová soupiska s novým kódem 
vytiskla. 
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4. Školení rozhodčích II. a III. třídy 
 

 Komise rozhodčích MS KVS organizuje školení rozhodčích II. a III. třídy. 
 

Školení se uskuteční ve dnech: 
- 14. - 15. dubna 2012 teoretická část v Hlučíně, 
- 28. dubna 2012 praktická část v Polance nad Odrou. 
 

Výše školného závisí na počtu účastníků (cca 1000,- Kč). 
 

Předejte tuto zprávu uchazečům o školení k zabezpečení co největšího počtu zúčastněných z našeho 
okresu.  
 

Přihláška na školení je uvedena na webových stránkách ms.cvf.cz, cvf.cz  a zároveň je přiložena 
v příloze č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2012. 
 

Závaznou, řádně vyplněnou přihlášku nutno zaslat do 20. března 2012 na adresu 
komise.rozhodcich@seznam.cz.  
Kontaktní osoba Ing. Jan Slezák - předseda KR MS KVS. 
 

5. 9. mimořádná konference ČVS 
 

9. mimořádná konference ČVS se bude konat dne 1. dubna 2012 v 10:00 hodin v Praze. 
Předcházet budou tomu mimořádné konference OVS (ve Frýdku-Místku ve středu 14. března 2012 
v 16:30 hodin) a KVS (v Ostravě ve čtvrtek 22. března 2012). 
 

6. Soutěžní řád volejbalu 
 

„Soutěžní řád volejbalu“ nebyl zpravodajem KR OVS Frýdek-Místek v roce 2011 vydán, ale jedná se 
o velmi důležitou směrnici ČVS. 
 

 I přesto, že jsou navrženy jeho změny (např. čl. 2, odst. 12, 13, čl. 19 odst. 1 a další), které však 
budou schvalovány na 6. zasedání výboru ČVS konaném dne 13. května 2012 v 09:30 v Praze. 
 

 V příloze č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2012 je uveden „Soutěžní řád volejbalu“ 
včetně 4 příloh v nynějším znění. 
 

 V příloze č. 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2012 je uvedena příloha č. 4 Soutěžního 

řádu volejbalu „Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice“ včetně přílohy 
č. 1 „Definice“. 
 

 V příloze č. 6 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2012 je uveden „Seznam zakázaných látek 

a metod dopingu pro rok 2012“. 
 

 V příloze č. 7 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2012 jsou uvedeny „Změny zakázaných látek 
oproti 2011“. 
  

 V příloze č. 8 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2012 je uveden „Monitorovací program 

dopingu 2012“. 
 

7. Pravidla mini volejbalu v barvách 2012 - 2013 
 

 V minulém zpravodaji KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2012 byly bodem 3, v přílohách č. 2 - 7 vydány 
pravidla minivolejbalu (žlutý, oranžový, červený, zelený, modrý).  
 

 Úprava do paragrafové podoby byla provedena trenérsko-metodickou a komisi rozhodčích.  
 

 Pravidla Mini volejbalu v barvách pro soutěžní období 2012 - 2013 doporučená II. programovou 
konferenci mládeže 16. - 17. listopadu v Nymburku budou uplatněna v Českém volejbalovém svazu 
od 1. července 2012. 
 

V příloze č. 9 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2012 jsou uvedeny 
„Pravidla Mini volejbalu v barvách“. 
 

8. Změny směrnic ČVS 
 

 Na 34. zasedání Správní rady ČVS konaném dne 15. února 2012 bylo schváleno s okamžitou 
platnosti zrušení poplatků u mládeže do 12 let, které jsou uvedeny ve směrnici ČVS č. 05/2011 
„Registrační řád volejbalu - příloha č. 1“ a ve směrnici ČVS č. 06/2011 „Přestupní řád volejbalu“ 
příloha č. 1 
 

 Tímto se zároveň opravuje poslední odstavec bodu 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2011 
ze dne 10. srpna 2012 „Poplatky v registračním a přestupním řízení“ a ruší poplatky u mládeže 
do 12 let. 
 

mailto:komise.rozhodcich@seznam.cz
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Přílohy: 
 

č. 1: Vyhodnocení plánu činnosti KR OVS Frýdek-Místek za rok 2011 (17 stránek) 
 

č. 2: Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2012 (2 stránky) 
 

č. 3: Závazná přihláška na školení rozhodčích (1 stránka) 
 

č. 4: Soutěžní řád volejbalu (19 stránek včetně 4 příloh)   
 

č. 5: Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice 
        (30 stránek včetně přílohy č. 1) 
 

č. 6: Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2012 (6 stránek). 
 

č. 7: Změny zakázaných látek oproti 2011 (3 stránky) 
 

č. 8: Monitorovací program dopingu 2012 (1 stránka). 
 

č. 9: Pravidla Mini volejbalu v barvách 2012 - 2013 (11 stránek). 
 
Rozdělovník C. 

                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                         ing. Jiří W. Rucki 
 
 


