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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 

 
 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek 
č. 26/2012 ze dne 17. listopadu 2012

 
 

1.  Vyhodnocení okresní soutěže muži + ženy za podzim 2012  
     - soutěžní ročník 2012/2013 
 

A) Vyhodnocení okresní soutěže ženy za podzim 2012 - soutěžní ročník 2012/2013 
 

 Toto vyhodnocení okresní soutěže ženy za podzim 2012 (soutěžní ročník 2012 - 2013) bylo už 
uvedeno v bodu 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 22/2012 ze dne 24. října 2012, tímto je 
uvedeno opakovaně beze změn jako souhrn podzimní části 2012 dospělých.  
 

  Dne 22. října 2012 byla dohrána okresní soutěž ženy za podzim 2012  - soutěžní ročník 2012/2013. 
 

- počet utkání v základní delegaci:  21 
 

- celkový počet odehraných utkání:  21  
 

- počet zrušených delegací:  0  
 

- počet absencí rozhodčích:  0 
 

- počet utkání řízených rozhodčím z lidu:  0 
 

- počet omluv:  5 
  (Mičulka Jan - utkání č. 14, Kubalová Barbora - utkání č. 15, Mičulka Jan - utkání č. 17, 
   Kubalová Barbora - utkání č. 18, Ing. Štrouf Dobroslav - utkání č. 19), 
   tj. z odehraných 21 utkání 23,8 %  
 
 

- počet provedených předelegací:  5 

  (Ing. Štrouf Dobroslav - utkání č. 14, Ing. Petrovský Pavel - utkání č. 15, Windisch Ján - utkání č. 17, 
   Halatová Petra - utkání č. 18, Ing Petrovský Pavel - utkání č. 19), 
   tj. z odehraných 21 utkání 23,8 %     

- počet utkání řízených náhradním kvalifikovaným rozhodčím:  0 
 

- počet provedených vzájemných výměn mezi rozhodčími:  4 
  (Kohout Karel > Ing. Kacíř Miroslav - utkání č. 2, Ing. Kacíř Miroslav > Kohout Karel - utkání č. 3,  

   Kohout Karel > Pszczolka Karel - utkání č. 7, Pszczolka Karel > Kohout Karel - utkání č. 8, 

   Ing. Petrovský Pavel > Windisch Ján - utkání č. 15, 

   Windisch Ján > Ing. Petrovský Pavel - utkání č. 17, Holešovský Pavel > Kohout Karel - utkání č. 20, 

   Kohout Karel > Holešovský Pavel - utkání č. 21 

   tj. z odehraných 21 utkání 19 %  
 

- počet utkání bez provedené delegace:  0 
 

- počet utkání bez provedené předelegace:  0 
 

- počet utkání řízených kvalifikovaným rozhodčím:  21, tj. z odehraných 21 utkání 100 %
          

- čerpáno bylo ze zaslaných vedoucím soutěže skenovaných i některými družstvy 21 zápisů o utkání 
 

- změny termínů konání utkání: 
 

  Předehrávky: 0. 
  Dohrávky: 2 (utkání č. 1, 4). 
  Změny začátku utkání:  1 (utkání č. 13). 
  Změny hřiště: 0. 
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B) Vyhodnocení okresní soutěže muži za podzim 2012 - soutěžní ročník 2012/2013 
 

 Dne 14. listopadu 2012 byla dohrána okresní soutěž muži za podzim 2012 - soutěžní ročník 
2012/2013. 
 

- počet utkání v základní delegaci:  55 
 

- celkový počet odehraných utkání:  55  
 

- počet zrušených delegací:  2 (Pszczolka Karel - utkání č. 29, Cigánová Michaela – utkání č. 65), 

  tj. z odehraných 55 utkání 3,6 %  
 

- počet absencí rozhodčích:  0 
 

- počet utkání řízených rozhodčím z lidu:  0 
 

- počet omluv:  13 
  (Ing. Rucki Jiří - utkání č. 3, Kubalová Barbora - utkání č. 4, Ing. Svoboda Miroslav - utkání č. 14, 
   Ing. Štrouf Dobroslav - utkání č. 17, Ing. Štrouf Dobroslav - utkání č. 21, 
   Cigánová Petra - utkání č. 26, Kubalová Barbora - utkání č. 30, Halatová Petra - utkání č. 32,    
   Ing Kacíř Miroslav - utkání č. 46, Mičulka Jan Bc. - utkání č. 50, Mičulka Jan Bc. - utkání č. 58,    
   Ing. Rucki Jiří - utkání č. 59, Cigánová Petra - utkání č. 63), 
   tj. z odehraných 55 utkání 23,6 %  
 

 

- počet provedených předelegací:  15 
  (Windisch Ján - utkání č. 3, Pszczolka Karel - utkání č. 4, Šrámek Rudolf - utkání č. 14,  
   Ing. Rucki Jiří - utkání č. 17, Windisch Ján - utkání č. 21, Ing. Rucki Jiří - utkání č. 26, 
   Ing. Kacíř Miroslav - utkání č. 29, Ing. Svoboda Miroslav - utkání č. 30, 
   Ing. Štrouf Dobroslav - utkání č. 32, Holešovský Pavel - utkání č. 46, 
   Ing. Svoboda Miroslav - utkání č. 50, Ing. Štrouf Dobroslav - utkání č. 58, 
   Ing. Štrouf Dobroslav - utkání č. 59, Ing. Štrouf Dobroslav - utkání č. 63, 
   Holešovský Pavel - utkání č. 65), 
   tj. z odehraných 55 utkání 27,3 %    

- počet utkání řízených náhradním kvalifikovaným rozhodčím:  0 
 

- počet provedených vzájemných výměn mezi rozhodčími:  0 
 

- počet utkání bez provedené delegace:  0 
 

- počet utkání bez provedené předelegace:  0 
 

- počet utkání řízených kvalifikovaným rozhodčím:  55, tj. z odehraných 55 utkání 100 %
          

- čerpáno bylo z předaných vedoucím soutěže 48 skenovaných a 39 originálů zápisů o utkání 
  a mně zaslaných některými družstvy 45 skenovaných zápisů o utkání 
 

- změny termínů konání utkání: 
 

  Předehrávky: 1 (utkání č. 59) 
  Dohrávky: 10 (utkání č. 17, 22, 24, 29, 30, 32, 38, 63, 65, 66). 
  Změny začátku utkání:  3 (utkání č. 26, 30, 50). 
  Změny hřiště: 3. (utkání č. 26, 30, 50) bez utkání hraných v říjnu 2012 

 
C) Vyhodnocení okresní soutěže muži + ženy za podzim 2012 - soutěžní ročník 2012/2013 
 

- počet utkání v základní delegaci:  76 
 

- celkový počet odehraných utkání:  76  
 

- počet zrušených delegací: 2, tj. z odehraných 76 utkání 2,6 %  
 

- počet absencí rozhodčích:  0 
 

- počet utkání řízených rozhodčím z lidu:  0 
 

- počet omluv:  18, tj. z odehraných 76 utkání 23,7 %  
 

 

- počet provedených předelegací:  20 tj. z odehraných 76 utkání 26,3 %    

- počet utkání řízených náhradním kvalifikovaným rozhodčím:  0 
 

- počet provedených vzájemných výměn mezi rozhodčími:  4 tj. z odehraných 76 utkání 5,3 % 
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- počet utkání bez provedené delegace:  0 
 

- počet utkání bez provedené předelegace:  0 
 

- počet utkání řízených kvalifikovaným rozhodčím:  76, tj. z odehraných 76 utkání 100 %
          

 

- změny termínů konání utkání: 
 

  Předehrávky: 1 
  Dohrávky: 12 
  Změny začátku utkání:  4 
  Změny hřiště: 3 
 
D) Rozhodčím děkuji za 100 % účast na utkáních a včasné omluvy, 

 

2.  Vyhodnocení okresních soutěží dospělých za podzim 2012 
     - soutěžní ročník 2012/2013 
 

 V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 26/2012 je uvedeno 
„Vyhodnocení okresní soutěže ženy za podzim 2012 soutěžní ročník 2012/2013“. 
 

Toto vyhodnocení bylo už uvedeno v příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 22/2012 
ze dne 24. října 2012, tímto je uvedeno opakovaně beze změn jako souhrn podzimní části 2012 
dospělých. 
 

U jednotlivých utkání jsou uvedeny tučným písmem změny vydané v 13 předelegacích včetně mužů 
uvedených postupně ve zpravodajích KR OVS Frýdek-Místek: 
 

č. 3   -  příloha č. 1 zpravodaje č. 15/2012 ze dne 19. září 2012 (body 6 - 13) 
 

č. 4   -  příloha č. 1 zpravodaje č. 16/2012 ze dne 24. září 2012 (body 4 - 6) 
 

č. 5   -  příloha č. 1 zpravodaje č. 17/2012 ze dne 3. října 2012 (body 7 - 11) 
 

č. 6   -  příloha č. 1 zpravodaje č. 18/2012 ze dne 6. října 2012 (bod 3) 
 

č. 8   -  příloha č. 1 zpravodaje č. 20/2012 ze dne 15. října 2012 (bod 2) 
 

č. 9   -  příloha č. 1 zpravodaje č. 21/2012 ze dne 21. října 2012 (body 3 - 5) 
 

 Vyhodnocení bylo provedeno na základě: 
 

- základních delegací zaslaných v příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 9/2012 
   ze dne 10. srpna 2012 
 

- doplněných základních delegací zaslaných v příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek 
   č. 14/2012 ze dne 13. září 2012 (okresní soutěž ženy byla doplněna o družstvo TJ Sokol Hnojník B) 
 

- zápisů o utkání 
 

- vlastních záznamů 
 

- VISu 
 

- a podle výše uvedených předelegacích a změnách č. 3 - 6, 8 - 9 jako duplicita zveřejňovaných  
   zároveň ve VISu.    
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V příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 26/2012 je uvedeno 

„Vyhodnocení okresní soutěže muži za podzim 2012 soutěžní ročník 2012/2013“. 
 

 U jednotlivých utkání jsou uvedeny tučným písmem změny vydané v 13 předelegacích uvedených 
postupně ve zpravodajích KR OVS Frýdek-Místek: 
 

č.   1   -  příloha č. 3 zpravodaje č. 10/2012 ze dne 22. srpna 2012 (body 1 - 2) 
č.   2   -  příloha č. 11 zpravodaje č. 13/2012 ze dne 31. srpna 2012 (body 1 - 2) 
č.   3   -  příloha č. 1 zpravodaje č. 15/2012 ze dne 19. září 2012 (body 1 - 5) 
 

č.   4   -  příloha č. 1 zpravodaje č. 16/2012 ze dne 24. září 2012 (body 1 - 3) 
 

č.   5   -  příloha č. 1 zpravodaje č. 17/2012 ze dne 3. října 2012 (body 1 - 6) 
 

č.   6   -  příloha č. 1 zpravodaje č. 18/2012 ze dne 6. října 2012 (body 1 - 2) 
 

č.   7   -  příloha č. 1 zpravodaje č. 19/2012 ze dne 8. října 2012 (body 1 - 3) 
č.   8   -  příloha č. 1 zpravodaje č. 20/2012 ze dne 15. října 2012 (bod 1) 
 

č.   9   -  příloha č. 1 zpravodaje č. 21/2012 ze dne 21. října 2012 (body 1 - 2) 
č. 10   -  příloha č. 1 zpravodaje č. 22/2012 ze dne 15. října 2012 (body 1 - 2) 
č. 11   -  příloha č. 1 zpravodaje č. 23/2012 ze dne 28. října 2012 (body 1 - 4) 
č. 12   -  příloha č. 1 zpravodaje č. 24/2012 ze dne 30. října 2012 (bod 1) 
č. 13   -  příloha č. 1 zpravodaje č. 25/2012 ze dne 7. listopadu 2012 (body 1 - 3) 
 
 Vyhodnocení bylo provedeno na základě: 
 

- základních delegací zaslaných v příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 9/2012 
   ze dne 10. srpna 2012 
 

- originálů a skenovaných zápisů mi předaných dne 14. listopadu 2012 vedoucím soutěže 
   Petrem Pavlíkem 
 

- zaslaných mi 45 skenovaných zápisů o utkání jednotlivými družstvy 
 

- ze souhrnu z předaných mi zápisů o utkání vedoucím soutěže Petrem Pavlíkem a ze zaslaných    
  skenovaných zápisů o utkání jednotlivými družstvy 
 

- tímto nemám k dispozici zápisy o utkání č. 32, 65 (Baška) 
 

 

- vlastních záznamů 
 

- VISu 
 

- a podle výše uvedených předelegacích a změnách č. 1 - 13 jako duplicita zveřejňovaných  
   zároveň ve VISu. 
 

3.  Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí 
     rozhodčích za podzim 2012 soutěžní ročník 2012/2013 okresní soutěž muži 
   

 V příloze č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 26/2012 je uvedeno 
„Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích 
za podzim 2012 soutěžní ročník 2012/2013 okresní soutěž muži“. 
 

 Celkem z odehraných 55 utkání bylo 55 utkání řízeno delegovaným rozhodčím, tj. 100 %. 
 

4.  Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí 
     rozhodčích za podzim 2012 soutěžní ročník 2012/2013 okresní soutěž ženy 
   

 V příloze č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 26/2012 je uvedeno 
„Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích 
za podzim 2012 soutěžní ročník 2012/2013 okresní soutěž ženy“. 
 

 Celkem z odehraných 21 utkání bylo 21 utkání řízeno delegovaným rozhodčím, tj. 100 %. 
 

5.  Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí 
     rozhodčích za podzim 2012 soutěžní ročník 2012/2013 okresní soutěže dospělí 
   

 V příloze č. 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 26/2012 je uvedeno 

„Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích 
za podzim 2012 soutěžní ročník 2012/2013 okresní soutěže muži + ženy“. 
 

 Celkem z odehraných 76 utkání bylo 76 utkání řízeno delegovaným rozhodčím, tj. 100 %. 

 
 
 



Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek č. 26/2012                                           17. listopadu 2012 

 5  z  5 

6.  Potvrzení základních delegací ve VISu - jaro 2013 muži + ženy 
     - soutěžní ročník 2012/2013 
 

 Upozorňuji, že dle bodu 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 12/2012 ze dne 25. srpna 2012 
„Omluvy rozhodčích z řízení utkání okresních soutěží dospělých soutěžní ročník 2012 - 2013“ jsou 
rozhodčí povinni potvrdit základní delegace ve VISu nejpozději 30 dnů před začátkem jarní části 2013. 
tj.  
- u žen nejpozději do 2. dubna 2013 
- u mužů nejpozději do 19. března 2013 
 

 Při včasném nepotvrzení ve VISu nebo nezaslání písemně nebo mailem konkrétní žádosti můžou být 
delegace u nepotvrzených základních delegací zrušeny a provedeny předelegace. 
 

 Proto potvrzení základních delegací ve VISu nenechávejte na poslední chvíli, určitě je rozumnější je 
včas potvrdit a případně se potom včas písemně, mailem, případně telefonicky se omluvit se sdělením 
důvodu. 
 

7. 10. konference ČVS 
 
 

 43. zasedání Správní rady ČVS konané dne 7. listopadu 2012  
 

a) dle stanov ČVS svolalo 10. konferenci ČVS, a to na neděli 19. května 2013 
 

b) vyzvala krajské a okresní volejbalové svazy ke svolání konferencí KVS a OVS v souladu 
    se stanovami ČVS 
 

c) uložila konference OVS uskutečnit do 28. února 2013 a konference KVS uskutečnit v období 
    od 1. března 2013 do 15. dubna 2013. 
 

8.  Přednáška Milana Labašty 
 

 Dne 12. listopadu 2012 byla na webových stránkách cvf.cz uvedena „Přednáška Milana Labašty“ jako 
výklad pravidel ve znění, které přednesl pan Milan Labašta při všech seminářích rozhodčích a 
delegátů ČVS na podzim 2012. 
 

 Tento elaborát byl v programu „pdf“ jako „Pravidla, jejich upřesnění a sjednocení výkladů“ Vám byl 
zaslán už bodem 6, v příloze č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 22/2012 ze dne 24. října 2012, 
přesto jsou zaslány znovu ve vydaných programech „pdf“ a „ppt“.                               
 

 V příloze č. 6 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 26/2012 je uvedena 
„Přednáška Milana Labašty“ v programu „pdf“. 
 

V příloze č. 7 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 26/2012 je uvedena 
„Přednáška Milana Labašty“ v programu „ppt“. 
 

Přílohy: 
 

č. 1: Vyhodnocení okresní soutěže ženy za podzim 2012 soutěžní ročník 2012/2013 (2 stránky) 
 

č. 2: Vyhodnocení okresní soutěže muži za podzim 2012 soutěžní ročník 2012/2013 (4 stránky) 
 

č. 3: Vyhodnocení delegací, omluv, předelegací  okresní soutěž muži za podzim 2012 
        soutěžní ročník 2012/2013“ (1 stránka) 
 

č. 4: Vyhodnocení delegací, omluv, předelegací  okresní soutěž ženy za podzim 2012 
        soutěžní ročník 2012/2013“ (1 stránka) 
 

č. 5: Vyhodnocení delegací, omluv, předelegací  okresní soutěže muži + ženy za podzim 2012  
        soutěžní ročník 2012/2013“ (1 stránka) 
 

č. 6: Přednáška Milana Labašty - v programu „pdf“ (15 stránek) 
 

č. 7: Přednáška Milana Labašty - v programu „ppt“ (15 stránek). 
 
Rozdělovník C. 

                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                         ing. Jiří W. Rucki 
 


