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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 

 
 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek 
č. 24/2012 ze dne 30. října 2012

 

 
1. Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých  
    2012-2013 č. 12 
 

 V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 24/2012 je uvedena 

„Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 2012-2013 č. 12“. 
 

2. Školení rozhodčích I. a II. třídy v roce 2013 
 

 KR ČVS rozhodla o uskutečnění školení rozhodčích I. a II. třídy ve dnech 22. - 24. března 2013 při 
Českém poháru žáků, místo bude upřesněno. Zasláno je předběžně pouze jako informace. 
 

3. Změny v OPV provedené 33. kongresem FIVB 
 

 KR ČVS obdržela od generálního sekretáře ČVS Ing. Ivana Ira v anglickém jazyce souhrn změn 
pravidel volejbalu tak, jak jej schválil 33. kongres FIVB v Anahaimu,s žádosti připravit tyto změny 
s tím, že ČVS bude změny aplikovat se zavedením změn pravidel v soutěžích CEV. 
 

 I když změny mám k dispozici, budou ve zpravodaji KR OVS Frýdek-Místek zveřejněny až po jejich 
schválení a jejich vydání ČVS. 
 

4. Změna v rozpise okresních soutěží Frýdek-Místek dospělých 2012 - 2013 
 

 Ve zpravodaji KR OVS Frýdek-Místek č. 10/2012 ze dne 22. srpna 2012 bodem 2, v příloze č. 2 byl 
Vám zaslán „Rozpis okresních soutěží Frýdek-Místek 2012 - 2013 dospělých“.  
 

 Ve zpravodaji KR OVS Frýdek-Místek č. 14/2012 ze dne 13. září 2012 bodem 5 byly opraveny 
některé tiskové chyby a doplněny další údaje v tomto rozpisu soutěže. 
Zároveň v tomtéž zpravodaji 14/2012 v příloze č. 2 byl tímto vydán opravený „Rozpis okresních 
soutěží Frýdek-Místek 2012 - 2013 dospělých“. 
 

 V tomto rozpisu soutěže tímto v písmenu A. „Všeobecná a technická ustanovení“, v bodu 1 poslední 
odstavec „Registrační místa“ opravte adresu JHM KVS Brno na adresu: 
Vídeňská 9 (sportovní hala), 639 00 Brno. 
 

 Jihomoravský Krajský volejbalový svaz změnil své sídlo a od 1. listopadu 2012 bude působit na nové 
adrese. 
 Uvedený telefon 542 211 815 bude funkční až od 20. listopadu 2012.  
Mobilní telefon 602 766 605 a e-mail zůstává. 
 

 Sděluji to z důvodu, že JHM KVS Brno je zároveň registračním místem pro vydávání průkazů členů 
ČVS (hráči, rozhodčí apod.). 
 

Přílohy: 
 

č. 1: Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 2012-2013 
        č. 12 (1 stránka) 
 
Rozdělovník C. 

                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                         ing. Jiří W. Rucki 
 


