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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 

 
 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek 
č. 5/2012 ze dne 27. dubna 2012

 
 

1.  Přihláška rozhodčího k řízení utkání v soutěžích pořádaných Okresním  
     volejbalovým svazem Frýdek-Místek v soutěžním období 2012 - 2013  
 

 

 V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 5/2012 je přiložena „Přihláška rozhodčího 
k řízení utkání v soutěžích pořádaných Okresním volejbalovým svazem Frýdek-Místek v soutěžním 
období 2012 - 2013“. 
 

  V přihlášce v bodu 17 sdělte své připomínky, žádosti příp. i stížnosti nebo návrhy na zkvalitnění 
práce KR OVS Frýdek-Místek.  
 

 Řádně vyplněná přihláška rozhodčího musí být odeslána (doručena) na adresu předsedy 
KR OVS  Frýdek-Místek do 15. června 2012. 
 

 Nezasláním přihlášky rozhodčí nebude zařazen na listinu rozhodčích 2012/2013. 
 

2. Rozpis okresních soutěží Frýdek-Místek 2011/2012 Minivolejbal trojic 
 

  V příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 5/2012 je uveden 
„Rozpis okresních soutěží Frýdek-Místek 2011/2012 Minivolejbal trojic“. 
 

3. Oprava přílohy č. 8 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 14/2011 ze dne 
    13. prosince 2011  
 

  V příloze č. 8/2011 „Okresní soutěž muži 2. část skupina D jaro 2012“ zpravodaje KR OVS 
Frýdek-Místek č. 14/2011 ze dne 13. prosince 2011 bylo mylně uvedeno utkání č. 11 (3. kolo). 
 

Správně má být: 11 TJ Sokol Hnojník A - TJ Sokol Staříč rozhodčí Kacíř Miroslav 
 

 Chybu jsem zjistil při kontrole, která nastala při nějakém kopírování. 
 

Uvedený rozhodčí Šrámek pochopitelně řídí tentýž den skupinu C muži. 
Ve VISu byla delegace uvedena správně. 
 

4. Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 
    soutěžní ročník 2011/2012 č. 3 
 

  V příloze č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 5/2012  je na vědomí uvedena „Předelegace 

rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých soutěžní ročník 2011/2012 č. 3“. 
 

5. 2. ročník turnaje rozhodčích ve volejbalu „O zlatou píšťalku Kryštofa Haranta“ 
  

 Pouze pro informaci:  
2. ročník turnaje krajských družstev rozhodčích ve volejbalu „O zlatou píšťalku Kryštofa Haranta“ se 
bude konat 2. června 2012 opět a asi už tradičně v Pecce u Nové Páky. 
V 1. ročníku zvítězili muži Plzeňský kraj, ženy Maďarsko. 
 

6. Casebook 2012 
 

 Každoročně od roku 2004 za účelem sjednocení výkladu oficiálních pravidel volejbalu je vydáván 
„Casebook“, poté postupně byl opravován či doplňován. 
 

 Byl vydán opětovně dne 28. února 2012 jako edice 1. 3. 
 

 Český překlad by měl být proveden p. Tomášem Finkem (viz zasedání KR ČVS č. 19, bod 7 g 
konaného v dnech 10. - 11. března 2012). 
 

 V příloze č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 5/2012  je prozatímně na vědomí uveden 
„Rules of the game Casebook 2012 Edition“ v anglické verzi. 
 



Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek č.5/2012                                           27. dubna 2012 

 2  z  3 

7. Dálkový test 
 

 Za účelem komunikace a v souladu s body S 1, H 1 b, d, f, h „Plánu činnosti KR OVS Frýdek-Místek 
pro rok 2012“ bylo plánováno vydat dálkový test z OPV.    

 V příloze č. 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 5/2012 je vydán rozdělovníkem G 
„Dálkový test 2012 č. 1 pro rozhodčí řídící okresní soutěže Frýdek-Místek“. 
 

8. Zrušení metodického pokynu 
 

 Byl zrušen „Metodický pokyn 2. rozhodčí ve volejbalu“ od Klase Hejdenberga (viz bod 7 f zasedání 
KR ČVS č. 19 konaného v dnech 10. - 11. března 2012). 
 Tento ve zpravodajích nebyl vydán, jelikož okresní soutěže jsou řízeny jedním rozhodčím. 
 

9. Placení licenčních příspěvků přes VIS 
 

 VIS nově umožňuje placení LP (licenčních příspěvků jednotlivců) přes Podatelnu ve VISu. Měl by se 
tím zvětšit rozsah služeb, které lze uhradit z modulu Banka ve VISu. Rovněž by se měla zvýšit 

rychlost a akčnost těch co pracuji s internetem a VISem (zaplatit lze třeba 5 minut před utkáním a to 
včetně víkendů a dostat tak hráče na soupisku). 
Výběr LP provádějí, provozují jednotlivé kraje, proto se přesvědčte, jestli zrovna náš kraj Platbu LP 
elektronicky podporuje. Pokud ne, informujte se přímo na kraji, kdy systém spustí. 
Aktuálně číslo moravskoslezského KVS je 80. Pro okres Frýdek-Místek 8002  
(viz příloha č. 2 směrnice ČVS č. 5/2011). 

 
 

 Informace o placení licenčních poplatků byla zveřejněna už v bodu 7 zpravodaje KR OVS 
Frýdek-Místek č. 13/2011 ze dne 5. října 2011. 
 

Čerpáno bylo z webových stránek ČVS, a to z článku vydaného dne 2. září 2011, který byl 
aktualizován dne 25. dubna 2012.   
 

10.  Oprava listiny rozhodčích 2011/2012 
 

 V listině rozhodčích řídících okresní soutěže Frýdek-Místek soutěžní ročník 2011/2012 vydanou 
v příloze č. 7 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 6/2011 ze dne 1. srpna 2011 opravte: 
 

U rozhodčího II. třídy Ing. Miroslav Svoboda mail: svoboda52@seznam.cz.  
 

11.  Kontakt na předsedu KR OVS Frýdek-Místek (pracovníka KR pro předelegace) 
 

Telefonní kontakt je mobilní číslo 733 383 865 nebo 774 968 843. 
E mail:  jwrucki@seznam.cz.  
Lze využít přihlášením na skype: jwrucki  
 

Tímto se ruší: 
bod 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 4/2010 ze dne 7. června 2010, 
bod 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 16/2010 ze dne 20. listopadu 2010, 
bod 14 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2011 ze dne 25. dubna 2011. 
 

12.  Poštovní známky s volejbalovou tématikou 
 

 Zpravodajem KR OVS Frýdek-Místek č. 4/2012 byly dne 16. dubna 2012 bez rozdělovníku vydány 
„Poštovní známky Československa a České republiky s volejbalovou tématikou“ (22 stránek). 
Bude uveden na webových stránkách KR OVS Frýdek-Místek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jwrucki@seznam.cz
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Přílohy: 
 

č. 1: Přihláška rozhodčího k řízení utkání v soutěžích pořádaných Okresním volejbalovým svazem  
        Frýdek-Místek v soutěžním období 2012 - 2013 (2 stránky) 
 

č. 2: Rozpis okresních soutěží Frýdek-Místek 2011/52012 Minivolejbal trojic (3 stránky) 
 

č. 3: Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých soutěžní  
        ročník 2011/2012 č. 3 (1 stránka) 
 

č. 4: Casebook 2012 v anglické verzi (72 stránek) 
 

č. 5: Dálkový test 2012 č. 1 pro rozhodčí řídící utkání okresních soutěží Frýdek-Místek (5 stránek) 
 
Rozdělovník C. 

                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                         ing. Jiří W. Rucki 
 


