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Okresní volejbalový svaz 
Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 
 
 

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

  V zájmu zajištění rozhodčích k řízení utkání v soutěžním období 2012 - 2013 a přehledu o zájmu 
rozhodčího spolehlivě se podílet na splnění přidělených delegací, obrací se komise rozhodčích OVS 
Frýdek-Místek na Vás s následujícími požadavky o sdělení potřebných údajů a taktéž Vašich 
připomínek.           
 Všechny požadované údaje uvedené v přihlášce zodpovědně vyplňte (elektronicky, písemně 
hůlkovým písmem nebo strojem) a zašlete nejpozději do 15. června 2012  

na adresu Ing. Jiří Rucki, Komorní Lhotka 21, 739 53 Hnojník nebo elektronickou poštou  
jwrucki@seznam.cz    
 

1.  Jméno a příjmení, titul:  
 

2.  Adresa trvalého bydliště (kontaktní adresy) včetně PSČ:  

 
 

3.  Telekomunikační spojení (uvést přesně, zbývající kolonky proškrtnout): 
 

    telefon byt:  
 

    telefon zaměstnání:  
 

    mobilní telefony:  
 

    fax byt:  
 

    fax zaměstnání:  
 

    E-mail byt:  
 

    E-mail zaměstnání:     
 

4.  Příslušnost k volejbalovému oddílu (klubu, jednotě, Sokolu): 

 
 

5.  Průkaz rozhodčího (člena ČVS) s platnosti 10 let 
    (podmínka pro zařazení na listinu rozhodčích): 
 

    datum vydání:   
 

    platnost do (uvést celé datum):   
 

     V případě skončení platnosti průkazu je Vaši povinností provést jeho výměnu na registračním úseku ČVS. 
 

6.  Jsem aktivním hráčem (uvést družstvo, kategorii, soutěž  - okres, kraj apod.): 

     
     

7.  Jsem aktivním trenérem (uvést družstvo, soutěž, kategorii): 

 
        

8.  V soutěžním ročníku 2012 - 2013  chci být delegován k utkáním 
    okresních soutěží         
 

      ANO NE +  
 

9.  V soutěžním ročníku 2012 - 2013  chci být uveden do klidu 
 

     ANO NE + 
     do (uvést termín): 
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10.  Nemohu řídit utkání v těchto dnech v týdnu a v těchto termínech 

      (hráč - družstvo, soutěž, trenér - tréninky v dnech, práce na směny - zaslat plán, studium na VŠ  
       apod.): 
 
    

11.  Nechci (vetuji) řídit utkání těmto družstvům (pokud možno uvést důvod) : 

 
 
 

12.  Nemohu řídit utkání v těchto místech (např. obtížné spojení veřejnou dopravou) : 

 
     
 

13.  Dopravní možnost - pouze veřejnou dopravou + 
 

                                             - vlastní i veřejnou dopravou + 
 
 

14.  Prohlašuji, že: 
 

   a) odřídím všechna utkání, na která budu delegován 
 

   b) odřídím všechna utkání, která převezmu formou vzájemné výměny mezi rozhodčími 
 

   c) odřídím i včas termínované předelegace 
 

   d) v případě zaneprázdnění se včas písemně, mailem, případně telefonicky omluvím 
 

   e) případné individuální změny (bydliště, telefonní spojení apod.) a změny v pískání (vzájemné  
       výměny) včas písemně, mailem, případně telefonicky sdělím  
 

   f) zúčastním se seminářů rozhodčích, v případě zaneprázdnění hodného zvláštního zřetele se včas 
      písemně, mailem, případně telefonicky omluvím 
 

15. Ostatní sdělení, veškeré připomínky a žádosti: 
  
 
 
 
 
 
 
 
Dne:                                                                                                                                                  
 

jméno nebo podpis rozhodčího:  
 
+ nehodící se škrtněte nebo vhodně upravte  
 

 Komise rozhodčích OVS Frýdek-Místek Vás všechny moc prosí, abyste dodrželi termín vrácení 
přihlášek, i když bude záporná (rozhodčí v klidu nebo vzdání se činnosti).  
 Tato informace je potřebná pro KR OVS za účelem získání přehledu o počtu rozhodčích, kteří budou 
k dispozici KR, včasného provedení delegací a vydání listiny rozhodčích v rozpisu soutěže.  
 
ŘÁDNĚ VYPLNĚNÁ PŘIHLÁŠKA MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODESLÁNA (DORUČENA) ZPĚT 
do 15. června 2012 na adresu:  Ing. Jiří Rucki, Komorní Lhotka 21, 739 53 Hnojník 

nebo elektronicky na   jwrucki@seznam.cz    (telefon mobil 733 383 865, 774 968 843). 
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