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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 

 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek 
č. 9/2012 ze dne 10. srpna 2012

 

 
1.  Rozlosování a delegace rozhodčích utkání okresní soutěže ženy 2012/2013 
 

 V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 9/2012 je uvedeno 

„Rozlosování okresní soutěže ženy 2012/2013“ včetně delegace rozhodčích. 
 

 Delegace rozhodčích byly dne 5. července 2012 uvedeny zároveň ve VISu. 
 Dne 7. srpna 2012 byly u utkání č. 5, 11 vzhledem k omluvě provedeny ve VISu změny. 
 

Upozornění: domácí utkání družstva VK Beskydy Frýdlant nad Ostravicí B začínají v 17:00 hodin. 
                     U družstva TJ TŽ Třinec se jedná o jejich družstvo B (bude ve VISu opraveno).   

 
2.  Rozlosování a delegace rozhodčích utkání okresní soutěže muži 2012/2013 
 

 V příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 9/2012 je uvedeno 
„Rozlosování okresní soutěže muži 2012/2013“ včetně delegace rozhodčích. 
 

 Delegace rozhodčích byly dne 29. července 2012 (poté začátkem srpna 2012 dílčím způsobem 
z důvodu omluv byly opravovány a dne 7. srpna 2012 byly doplněny 3 delegace pro jaro 2012) 
uvedeny zároveň ve VISu. 
 Některé základní delegace nejsou ve VISu potvrzeny, tímto dodatečně může dojít ke změnám.  
 Původním záměrem pro základní delegace u mužů bylo, aby zvláště u utkání na Frýdecku řídili u 
jednotlivých družstev postupně všichni rozhodčí.  
 

 V rozlosování berte v úvahu, že podzim 2012 bude odehrán systémem každý s každým v 11. kolech, 
jaro 2013 jako odvetná utkání systémem každý s každým bude odehrán taktéž v 11. kolech. 
 

Upozornění: číslování jednotlivých kol a čísel utkání je provedeno pro podzim 2012 a jaro 2013 zvlášť. 
                     Ve VISu je soutěž pro podzim 2012 pojmenována jako FM-M, 
                     pro jaro 2013 je pojmenována jako FM-M-J. 

 
3.  Rozpis soutěže 2011/2012 Frýdek-Místek dospělých  
 

„Rozpis soutěže 2012/2013 okresu Frýdek-Místek dospělých“ bude zaslán v následujícím zpravodaji 
KR OVS Frýdek-Místek. 
 

4. Delegace rozhodčích okresních soutěží dospělých Frýdek-Místek soutěžní ročník  
    2012/2013 
 

 V příloze č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 9/2012 je uveden „Přehled základních delegací 
rozhodčích v okresních soutěžích muži + ženy soutěžní ročník 2012/2013“.   

 
5.  Přístup do Volejbalového informačního systému  

 

 Dne 1. srpna 2012 byl hromadným mailem všem rozhodčím řídicích krajské soutěže MS KVS zaslán 
předsedou KR MS KVS ing. Janem Slezákem metodický pokyn ohledem zřízení nebo obnovení 
přístupu do VISu, změny hesla a podobně. 
 

 Zároveň tato nápověda byla uvedena na webových stránkách MS KVS (ms.cvf.cz) 
http://ms.cvf.cz/rozhodci/komise/napoveda-k-ziskani-pristupu-do-vis 
 

 V příloze č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 9/2012  je tento „Přístup do VIS“ uveden. 
 
 
 
 
 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=232237939&to=http%3a%2f%2fms%2ecvf%2ecz%2frozhodci%2fkomise%2fnapoveda%2dk%2dziskani%2dpristupu%2ddo%2dvis
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6. Registrace členů ČVS 
 

 V bodu 9 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2012 ze dne 26. července 2012 byla sdělena 
„Registrace členů ČVS“ jako oprava zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2011 ze dne 
10. srpna 2011. 
 

 V příloze č. 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 9/2012  je uvedena „Registrace členů ČVS“, 

která byla vydána ČVS 1. července 2012, a z čehož bylo při opravě čerpáno. 
 

Přílohy: 
 

č. 1:  Rozlosování okresní soutěže ženy 2012/2013 (2 stránky) 
 

č. 2:  Rozlosování okresní soutěže muži 2012/2013 (4 stránky) 
 

č. 3:  Přehled základních delegací rozhodčích v okresních soutěžích muži + ženy soutěžní ročník  
         2012/2013 (1 stránka) 
 

č. 4:  Přístup do VIS (3 stránky) 
 

č. 5: Registrace členů ČVS (2 stránky) 

 
Rozdělovník C. 

                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                         ing. Jiří W. Rucki 
 
 
 


