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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 

 
 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek 
č. 10/2012 ze dne 22. srpna 2012

 
 

1.  Metodický pokyn k vyplňování a vedení zápisu o utkání ve volejbalu v okresních  
     soutěžích Frýdek-Místek dospělých 
 

 V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 10/2012  je uveden novelizovaný 

„Metodický pokyn k vyplňování a vedení zápisu o utkání ve volejbalu v okresních soutěžích 
Frýdek-Místek dospělých“. 
 

Tento je zároveň vydán v příloze č. 10 „Rozpisu okresních soutěží 2012/2013 dospělých“. 
 

 Tímto se doplňuje bod 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. č. 10/2008 ze dne 14. října 2008 
a zároveň ruší příloha č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 10/2008 ze dne 14. října 2008. 
 

2.  Rozpis okresních soutěží 2012/2013 dospělých  
 

 V příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 10/2012 je uveden 

„Rozpis okresních soutěží 2012/2013 dospělých“. 
 

Poznámka: 
Všechna utkání SK Třanovice muži se hrají v tělocvičně ZŠ Třanovice. V rozpise soutěže zaslaným 
pro jednotlivá družstva bylo chybně sděleno jiné sdělení (antukové kurty Třanovice, resp. tělocvična 
ZŠ Třanovice), které tímto je opraveno. 
Návrh rozpisu soutěže jsem zpracovával já a za tuto chybu se omlouvám. 
 

3. Semináře rozhodčích 
 

 Krajské semináře rozhodčích se konají v dnech 
- neděle 26. srpna 2012, zahájení v 09:30 hodin  
- neděle 9. září 2012, zahájení v 09:30 hodin 
Místo konání: KS ČSTV, Vítkovická 3083/1, Ostrava (budova u ÚAN Ostrava).. 
 

 Semináře jsou určeny pro rozhodčí řídící krajské soutěže, pro ligové rozhodčí je dobrovolný. 
 

 Rozhodčí řídící pouze okresní soutěže (Svoboda, Windisch) jsou povinni se semináře zúčastnit 
(v letošním roce se nebude konat okresní seminář rozhodčích).     

 Seminář ligových rozhodčích listin B + C + D se koná dne v neděli 16. září 2012 v Prostějově.  
 

4. Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých  
    2012-2013 č. 1 
 

 V příloze č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 10/2012 je uvedena 
„Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 2012-2013 č. 1“. 
 

5. Barevný minivolejbal 
 

 V rámci kvalifikace ME mužů konaných v dnech 14. - 16. září 2012 se koná také republikový festival 
barevného minivolejbalu (15. - 16. září 2012). Je přihlášeno více než 300 týmů z celé republiky a na 
toto množství je zapotřebí přibližně stovka sudích. Pro velkou většinu z vás je asi zatím barevný 
minivolejbal dosti málo známou záležitostí. Pro některé by to mohla být zajímavá zkušenost. 
 

Všem aktivním rozhodčím tato zpráva zaslána vrchním rozhodčím (Miloslav Chrobák) byla Vám 
zaslána včetně přílohy „Dohoda s rozhodčími“ mailem dne 22. srpna 2012, kterého lze v případě 
zájmu kontaktovat. 
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Přílohy: 
 

č. 1:  Metodický pokyn k vyplňování a vedení zápisu o utkání ve volejbalu v okresních soutěžích 
         Frýdek-Místek dospělých (8 stránek) 
 

č. 2:  Rozpis okresních soutěží 2012/2013 dospělých včetně 12 příloh (38 stránek) 
 

č. 3:  Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 
         2012-2013 č. 1 (1 stránka) 
 

Rozdělovník C. 

                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                         ing. Jiří W. Rucki 


