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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 

 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek 
č. 25/2012 ze dne 7. listopadu 2012

 
 

1. Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých  
    2012-2013 č. 13 
 

 V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 25/2012 je uvedena 

„Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 2012 - 2013 č. 13“. 
 

 KR OVS se rozhodla po projednání s vedoucím soutěže provést výměnu rozhodčích. 
 

Na doplnění sděluji: 
a) utkání FM-M č. 65 Baška - Třanovice se hraje 14. 11. 2012 v tělocvičně ZŠ Třanovice. 
    Zápis o utkání, pořadatelskou službu, vyplácení rozhodčího provede družstvo Třanovic. 
b) utkání FM-M-J č. 65 Třanovice - Baška se hraje 14. 6. 2013 na venkovním kurtu v Bašce  
    Zápis o utkání, pořadatelskou službu, vyplácení rozhodčího provede družstvo Bašky. 
c) nahlášení výsledků utkání do VISu dle pokynů vedoucího soutěže 
 

2. Předelegace rozhodčích - uvedení záznamu v poznámkách zápisu o utkání 
 

 Předelegace rozhodčích se snažím provádět co nejrychleji. 
 Mám však pouze sdělení, které platí trvale. 
 Pokud rozhodčí je předelegován pracovníkem KR OVS Frýdek-Místek k utkání a ve VISu potvrdí 
předem svoji účast, tímto v poznámkách zápisu o utkání nezapisuje žádný záznam o této předelegaci. 
 

 Platí to i v případě, kdy rozhodčí je předelegován v den konání utkání telefonicky a tuto předelegaci 
pracovníkovi KR OVS Frýdek-Místek tímto telefonicky potvrdí. Tímto v poznámkách zápisu o utkání 
taktéž nezapisuje žádný záznam o této předelegaci. Rozhodčí je ale povinen dodatečně potvrdit tuto 
předelegaci ve VISu. 
 

 Netýká se to provedené vzájemné výměny rozhodčích, která nebyla předem písemně, mailem, 
případně telefonicky oznámena pracovníkovi KR OVS pro předelegace. V tomto případě musí být 
v poznámkách zápisu o utkání být proveden záznam do zápisu o utkání o této vzájemné výměně 
s podpisem prvního rozhodčího a bez podpisů kapitánů obou družstev.   
 

3. Rozpis okresní soutěže Frýdek-Místek žactva - soutěžní ročník 2012 - 2013 
 

 V příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 25/2012 je uveden 

„Rozpis okresní soutěže Frýdek-Místek žactva 2012 - 2013“. 
 

4. Webové stránky KR OVS Frýdek-Místek  
 

 Věřím, že všichni rozhodčí už dávno znají skromné webové stránky KR OVS Frýdek-Místek, ve 
kterých jsou uváděny od roku 2007 vždy po jejich vydání zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek. 
Bylo sděleno už několikrát, poprvé v bodu 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 6/2007 ze dne 
26. srpna 2007.  
 

Byly vytvořeny v roce 2007, a proto volejbalová veřejnost do nich může nahlédnout a rozhodčí 
v případě potřeby si může ověřit informace. 
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