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Okresní volejbalový svaz 
Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 
 
 

Plán činnosti KR OVS Frýdek-Místek pro rok 2013 
 
A) Vnitřní činnost  
 

1. Zpracovat „Plán činnosti KR OVS Frýdek-Místek pro rok 2014“, 
    zaslat všem členům výboru OVS a vydat ve zpravodaji KR OVS Frýdek-Místek. 
 

    Termín: do 31. prosince 2013.  
 

2. Provést celkové „Vyhodnocení plánu činnosti KR OVS Frýdek-Místek za rok 2013“, 
    zaslat všem členům výboru OVS a vydat ve zpravodaji KR OVS Frýdek-Místek. 
 

    Termín: do 15. ledna 2014.  
 

3. Při případném nedostavení se rozhodčího k utkání bez omluvy řešit dle směrnice ČVS č. 07/2012. 
 

    Termín: ihned při zjištění ze zápisu o utkání nebo oznámení vedoucím soutěže, 
                 v červenci 2013 za jaro 2013, v listopadu 2013 za podzim 2013. 
 

4. Vydat bulletin ohledem ligových, krajských a okresních rozhodčích za období 1957 - 2012. 
 

    Termín: duben 2013. 
 

B) Delegace, předelegace 
 

1. Provést včasnou delegaci rozhodčích v okresních soutěžích muži, ženy soutěžního ročníku  
    2013/2014. 
 

    Termín: do 7 dnů po vydání celkového rozlosování okresních soutěží muži, ženy 
                 soutěžního ročníku 2013/2014 zapsat delegace do VISu. 
 

2. Zabezpečit veškeré předelegace v okresních soutěžích dospělých jaro 2013 
    soutěžního ročníku 2012/2013. 
 

    Termín: průběžně. 
 

3. Zabezpečit veškeré předelegace v okresních soutěžích dospělých podzim 2013  
    soutěžního ročníku 2013/2014. 
 

    Termín: průběžně. 
 

4. Provést delegaci rozhodčích v okresní soutěži žactva Frýdek-Místek soutěžní ročník 2012/2013. 
    Termíny konaných turnajů (soboty):  
 

      I. - 6. října 2012 (hala SPŠ Frýdek-Místek), 
 

     II. - 3. listopadu 2012 (tělocvičny 8. ZŠ Frýdek-Místek), 
 

    III. - 1. prosince 2013 (skupina A - tělocvična 8. ZŠ Frýdek-Místek, skupina B - tělocvična Metylovice), 
 

    IV. - 12. ledna 2013 (skupina A - tělocvična 8. ZŠ Frýdek-Místek, skupina B - tělocvična Metylovice), 
 

     V. - 16. března 2013 (nebo 9. března 2013), 
 

    VI. - 20. dubna 2013. 
   VII. - úvaha o uskutečnění dalšího turnaje na venkovních hřištích. 
 

    Termín: průběžně dle požadavku vedoucího soutěže nebo pořadatele jednotlivých turnajů. 
                 Požadavky musí být předloženy mailem nebo písemně nejpozději 7 dnů před konáním  
                 turnaje se sdělením datumu a začátku konání turnaje, místa konání, počtu požadovaných  
                 rozhodčích. 
 

5. Provést delegaci rozhodčích v okresních soutěžích mládeže Frýdek-Místek 
    soutěžní ročník 2013/2014. 
 

    Termín: dle vydaného rozpisu soutěže pro soutěžní ročník 2013/2014, 
                  průběžně dle požadavku vedoucího soutěže nebo pořadatele jednotlivých turnajů. 
                  Požadavky musí být předloženy mailem nebo písemně nejpozději 7 dnů před konáním  
                  turnaje se sdělením datumu a začátku konání turnaje, místa konání, počtu požadovaných  
                  rozhodčích. 
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C) Součinnost a spolupráce s výborem OVS Frýdek-Místek 
 

1. Aktivní účast předsedy KR OVS na všech zasedáních výboru OVS. 
 

    Termín: průběžně dle pozvánek.  
 

2. Plnit úkoly OVS. 
 

    Termín: průběžně, dle určených úkolů ze zápisů zasedání výboru OVS.  
 

3. Zpracovat návrh „Finančního rozpočtu KR OVS na rok 2014“ a předložit výboru OVS. 
 

    Termín: zaslat mailem prosinec 2013. 

 
D) Součinnost a spolupráce s STK OVS Frýdek-Místek (vedoucími soutěží) 
 

  1. Plnit požadavky STK OVS. 
 

     Termín: trvale. 
 

  2. Dle zpráv STK a dle zápisů o utkání provést vyhodnocení docházky rozhodčích za jaro 2013   
      soutěžního ročníku 2012/2013 dospělých. 
 

      Termín: do 30. června 2013. 
 

  3. Dle zpráv STK a dle zápisů o utkání provést vyhodnocení docházky rozhodčích za podzim 2013   
      soutěžního ročníku 2013 - 2014 dospělých. 
 

     Termín: do 31. října 2013. 
 

  4. Účast předsedy KR OVS na zasedáních STK OVS. 
 

      Termín: dle pozvánek. 
 

  5. Vyžadovat u vedoucích soutěží zaslání zápisů o utkání okresních soutěží dospělých 
      za jaro 2013 soutěžního ročníku 2012/2013 nebo předání na zasedání výboru OVS. 
 

      Termín: červen 2013 - po ukončení soutěží. 
 

  6. Vyžadovat u vedoucích soutěží zaslání zápisů o utkání okresních soutěží dospělých 
      za podzim 2013 soutěžního ročníku 2013/2014 nebo předání na zasedání výboru OVS. 
 

      Termín: říjen 2013 - po ukončení soutěží. 
 

  7. Dle předložených zápisů o utkání okresních soutěží dospělých provést vyhodnocení vyplňování  
      zápisů o utkání za jaro 2013 soutěžního ročníku 2012/2013. 
 

      Termín: do 30. června 2013. 
 

  8. Dle předložených zápisů o utkání okresních soutěží dospělých provést vyhodnocení vyplňování  
      zápisů o utkání za podzim 2013 soutěžního ročníku 2013/2014. 
 

      Termín: do 31. října 2013. 
 

  9. Zpracovat návrh změn rozpisu okresních soutěží dospělých pro soutěžní ročník 2013/2014 
      a zaslat k posouzení členům výboru OVS Frýdek-Místek. 
 

      Termín: do 10. června 2013. 
 

10. Předložit výboru OVS návrhy změn rozpisu okresních soutěží dospělých pro soutěžní ročník   
      2013/2014, případně i na základě připomínek předložit výboru OVS k předběžnému schválení. 
 

      Termín: do 20. června 2013. 
 

11. Předložit výboru OVS návrh rozpisu okresních soutěží dospělých soutěžní ročník 2013/2014 
      ke konečnému schválení. 
 

      Termín: do 30. června 2013, nejpozději však 7 dnů před konáním zasedání výboru OVS  
                    konaného po skončení soutěžního ročníku 2012/2013. 
 

12. Sledovat změny konání termínů utkání ve VISu a jejich začátků, tímto taktéž zabránit vzniku dvojí  
      delegace, kterým systém VISu prozatímně nemůže zabránit.  
 

      Termín: trvale. 
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E) Součinnost a spolupráce s KM OVS Frýdek-Místek (soutěžní komisi) 
 

1. Plnit požadavky KM OVS. 
 

    Termín: trvale. 
 

2. Účast předsedy KR OVS na schůzích KM OVS. 
 

    Termín: dle pozvánek. 
 

3. Sledovat zprávy vydané vedoucími soutěží. 
 

    Termín: trvale. 

 
F) Školení rozhodčích 
 

1. Rozeslat rozdělovníkem A ve zpravodaji KR OVS Frýdek-Místek oznámení o školení rozhodčích 
    III. a II. třídy organizovaného KR MS KVS konaného na jaře 2013. 
    Tímto vyzvat družstva k vyslání uchazečů. 
 

    Termín: únor 2013, dle určení termínu konání školení rozhodčích. 
 

2. Zabezpečit účast přihlášených rozhodčích na školení rozhodčích III. třídy organizované KR MS KVS  
    na jaře 2013. 
 

    Termín: včas, dle určení termínu konání školení rozhodčích. 

 
G) Semináře rozhodčích 
 

1. Předběžně se uvažuje uskutečnit okresní seminář rozhodčích v červnu 2013.  
    Za tímto účelem zajistit a zpracovat program okresního semináře (lektorská činnost) a jeho celkové  
    zabezpečení včetně zaslání pozvánek. 
 

    Termín: pozvánky rozeslat v květnu 2013. 
    Písemné vyhodnocení okresního semináře rozhodčích předložit výboru OVS Frýdek-Místek 
    do 14 dnů po jeho konání včetně případného vyúčtování. 
 

2. Účast na krajském semináři rozhodčích konaném v srpnu (září) 2013. 
 

    Termín: dle určeného termínu v pozvánkách. 
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H) Oblast komunikace s rozhodčími 
 

     Zvláště vydávání zpravodajů KR OVS Frýdek-Místek, které v roce 2013 je plánováno: 
 

  1) Zpravodaj KR OVS  č. 1/2013 (leden) 
 

a) Plán činnosti KR OVS Frýdek-Místek pro rok 2013 
 

b) Seznam vydaných zpravodajů KR OVS Frýdek-Místek za období 2002 - 2012 včetně sdělení  
     zrušených bodů nebo příloh 
 

c) Vyhodnocení plánu činnosti KR OVS Frýdek-Místek za rok 2012 
 

d) Zákon č. 262/2006  Sb. (zákoník práce) - opravy stravného apod. 
 

e) Casebook 2012, český překlad 
 
  2) Zpravodaj KR OVS  č. 2/2013 (únor) 
 

a) Výklad k záznamu nevhodného chování členů družstva od konce hry do okamžiku konce utkání, 
    tj. podpisu zápisu o utkání prvním rozhodčím a po podpisu zápisu o utkání ve volejbalu 
    (jako novelizace přílohy č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2011 ze dne 25. dubna 2011) 
 

b) Metodický pokyn k oprávněnosti startu hráčů v okresních soutěžích Frýdek-Místek 
    (jako novelizace přílohy č. 7 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2011 ze dne 9. února 2011) 
 

c) OPV 2011 - 2012 
    (novelizace vydaných výkladů dle bodu 8 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2011 
     ze dne 25. dubna 2011) 
 

d) Hráč libero  
 

e) Školení rozhodčích III. a II. třídy konané na jaře 2013 organizované KR MS KVS 
 

f) Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2013 
    (schválených na 45. zasedání SR ČVS konaném v lednu 2013)    
 

g) Vyhodnocení semináře rozhodčích řídících krajské přebory 1. třídy muži jako druhý rozhodčí   
     konaného 5. ledna 2013 organizovaného KR MS KVS 
     (ohledem účasti rozhodčích z okresu Frýdek-Místek) 
 

    3) Zpravodaj KR OVS č. 3/2013 (březen) 
 

a) Vyhodnocení chyb v zápisech o utkání za soutěžní ročník 2008/2009 dospělých (rozdělovník G) 
 

b) Vyhodnocení chyb v zápisech o utkání za soutěžní ročník 2009/2010 dospělých (rozdělovník G) 
 

c) Vyhodnocení chyb v zápisech o utkání za soutěžní ročník 2010/2011 dospělých (rozdělovník G) 
 

d Vyhodnocení chyb v zápisech o utkání za soutěžní ročník 2011/2012 dospělých (rozdělovník G) 
 

e) Vyhodnocení chyb v zápisech o utkání za soutěžní ročník 2012/2013 podzim 2012 dospělých  
    (rozdělovník G) 
 

f) Školení rozhodčích III. a II. třídy konané na jaře 2013 organizované KR MS KVS  
 

g) Seznam kódů chybných údajů při vyplňování zápisu o utkání - Kritéria hodnocení, sazebník 
     (jako novelizace zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 5/2003 ze dne 23. srpna 2003) 
 

h) Informace z jednání Okresní volejbalové konference Frýdek-Místek konané dne 15. února 2013 
     ve Frýdku-Místku. 
 

    4) Zpravodaj KR OVS č. 4/2013 (duben) 
 

a) Přihláška rozhodčího k řízení utkání soutěží pořádaných OVS Frýdek-Místek 
    v soutěžním období 2013/2014  
 

b) Konání vyhodnocení družstev okresních soutěží Frýdek-Místek 
     (v případě konání oznámení termínu) 
 

c) Dálkový test z OPV č. 1/2013 (rozdělovník G) 
 

d) Rozpis okresních soutěží Frýdek-Místek minivolejbalu trojic 
 

e) Informace z jednání Krajské volejbalové konference konané dne 7. dubna 2013 
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    5) Zpravodaj KR OVS č. 5/2013 (květen) 
 

a) Pozvánka na okresní seminář rozhodčích konaný v červnu 2013 
 

b) Změny v OPV schválených na 33. světovém kongresu FIVB konaným v dnech 19. - 21. září 2012  
     v Anahaimu (USA - stát Californie) 
 

c) Přehled ligových volejbalových rozhodčích v okrese Frýdek-Místek za období 1957 - 2012 
    (vydat v dubnu 2012 jako součást bulletinu včetně dalších přehledů okresních a krajských  
     rozhodčích) 
 

d) 3. ročník turnaje rozhodčích „O zlatou píšťalku Kryštofa Haranta“ (oznámení termínu konání)  
 

    6) Zpravodaj KR OVS č. 6/2013 (červen) 
 

a) Informace z jednání 8. zasedání výboru ČVS konaného v květnu 2013 v Praze 
 

b) Informace z 10. konference ČVS konané v neděli 19. května 2013 v Praze 
 

c) Adresář ČVS, včetně členů SR a odborných komisí 
 

    7) Zpravodaj KR OVS č. 7/2013 (červenec) 
 

a) Oficiální pravidla volejbalu 2013 - 2016, český překlad 
 

b) Vzájemná výměna rozhodčích v okresních soutěžích dospělých 
     (prováděcí pokyny pro soutěžní ročník 2013/2014) 
 

c)  Casebook 2013 
 

d) Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích za jaro 2013 
     soutěžního ročníku 2012/2013 dospělých 
 

e) Vyhodnocení okresní soutěže muži 2012/2013 
 

f) Vyhodnocení okresní soutěže ženy 2012/2013 
 

g) Krajský seminář rozhodčích - oznámení termínu konání 
    (zvláště pro rozhodčí řídící pouze okresní soutěže) 
 

h) Vyhodnocení chyb v zápisech o utkání za jaro 2013 soutěžního ročníku 2012/2013 dospělých 
    (rozdělovník G) 
 

i) Vyhodnocení školení rozhodčích III. a II. třídy konaného na jaře 2013 organizovaného KR MS KVS  
    (ohledem účasti rozhodčích z okresu Frýdek-Místek) 
 

j) Listina rozhodčích okresních soutěží Frýdek-Místek soutěžní ročník 2013/2014 
 

k) 4. ročník „Memoriálu Rudolfa Lišky“ (oznámení datumu a místa konání) 
 

l) Vyhodnocení okresního semináře rozhodčích konaného v červnu 2013 
 

m) Hráč libero (případná novelizovaná verze dle OPV 2013 - 2016)  
 

    8) Zpravodaj KR OVS č. 8/2013 (srpen)  
 

a) Rozpis okresních soutěží Frýdek-Místek dospělých soutěžní ročník 2013/2014 
 

b) Rozlosování a delegace rozhodčích okresních soutěží dospělých soutěžní ročník 2013/2014 
 

c) Přehled základních delegací rozhodčích v okresních soutěžích dospělých 
    soutěžní ročník 2013/2014 
 

d) Úlevy a výjimky z OPV pro okresní soutěže dospělých soutěžní ročník 2013/2014 
 

e) Úlevy a výjimky ze SŘV pro okresní soutěže dospělých soutěžní ročník 2013/2014 
¨ 

f) Omluvy rozhodčích z řízení utkání okresních soutěží dospělých soutěžní ročník 2013/2014 
    (prováděcí pokyny) 
 

g) Souhrnný přehled rozhodčích dle věku soutěžní ročník 2013/2014 
 

h) Úbor rozhodčího pro soutěžní ročník 2013/2014 
 

i) Vzdálenosti rozhodčích z místa bydliště k místům utkání (rozdělovník G) 
 

j) Licenční příspěvky rozhodčích pro soutěžní období 2013/2014 
 

k) Dálkový test z OPV č. 2/2013 (rozdělovník G) 
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    9) Zpravodaj KR OVS č. 9/2013 (říjen) 
 

a) Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích 
     za podzim 2013 soutěžního ročníku 2013/2014 dospělých 
 

b) Vyhodnocení okresní soutěže muži za podzim 2013 soutěžní ročník 2013/2014 
 

c) Vyhodnocení okresní soutěže ženy za podzim 2013 soutěžní ročník 2013/2014 
 

d) Rozpis okresních soutěží Frýdek-Místek mládeže soutěžní ročník 2013/2014 
 

e) Vyhodnocení chyb v zápisech o utkání za podzim 2013 soutěžního ročníku 2013/2014 dospělých 
     (rozdělovník G) 
 

f) Vyhodnocení krajského semináře rozhodčích konaných v srpnu - září 2013 
    (ohledem účasti rozhodčích z okresu Frýdek-Místek) 
 

g) Přehled rozhodčích Frýdek-Místek řídících ligové, krajské a okresní soutěže 
     soutěžní ročník 2013/2014 
 
    10) Zpravodaj KR OVS č. 10/2013 (listopad) 
 

a) Dálkový test z OPV a SŘV č. 3/2013 (rozdělovník G) 
 

b) Informace z jednání 1. zasedání výboru ČVS konaného cca v říjnu 2013 
 
    11) Zpravodaj KR OVS č.11/2013 (prosinec) 
 

a) Seznam vydaných zpravodajů KR OVS Frýdek-Místek 2002 - 2013  včetně sdělení 
     zrušených bodů nebo příloh 
 

b) Historie volejbalových rozhodčích v okrese Frýdek-Místek 
    (pouze v případě zjištění dostupných materiálů) 
 

c) Historie volejbalu 
    (pouze v případě zpracování všech dostupných materiálů) 
  

d) Vyhodnocení docházky rozhodčích za období 2002 - 2013 
 

e) Plán činnosti KR OVS Frýdek-Místek pro rok 2014 
 

f)  Vyhodnocení plánu činnosti KR OVS Frýdek-Místek za rok 2013 
 

g) Metodický pokyn pro uvádění záznamů rozhodčím do poznámek „Zápisu o utkání ve volejbalu“ 
    (vzory) - novelizace 
 

h)  Směrnice a instrukce pro rozhodčí 
 

i) Webové volejbalové stránky (seznam) 
 
    12. Ve zpravodajích KR OVS Frýdek-Místek dále mimo jiné průběžně vydávat 
 

a) opravy, změny, doplňky v listině rozhodčích okresních soutěží Frýdek-Místek  
 

b) změny sportovně-technických předpisů ČVS 
 

c) další důležité informace z jednání SR ČVS, výboru ČVS, KR ČVS, předsednictva MS KVS, 
    výboru MS KVS, KR MS KVS, výboru OVS, STK OVS, KM OVS  apod. 
 

d) předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 
    (jako duplicita VISu) 
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I) Oblast oceňování činnosti rozhodčích 
 

1. Zpracovat přehledný seznam rozhodčích pro rok 2014 dle datumu narození.   

   Termín: do 31. října 2013. 
 

2. Navázat spolupráci s předsedou KSVV MS KVS p. Miroslavem Vyhlídalem ohledem oceňování    
    rozhodčích.  
 

    Termín: trvale. Vhodné je i případné osobní setkání. 
 

3. Při životních jubileích, při ocenění dlouhodobé činnosti, příp. ukončení činnosti provádět jejich  
    ocenění. 
    Toto sledovat a včas navrhovat na zasedáních výboru OVS. 
 

    Termín: průběžně. 
 

4. V souladu se směrnicí ČSTV č. 1/2006, směrnicí ČVS č. 5/2005 a dle „Zásad pro oceňování“   
     předložit výboru OVS  návrh na ocenění rozhodčích jubilantů v roce 2011 (dodatečně), 
     v roce 2012 (dodatečně), v roce 2013. 
 

     Termín: do 3. ledna 2013 zaslat mailem členům výboru OVS. 
 

5. V souladu se směrnicí ČSTV č. 1/2006, směrnicí ČVS č. 5/2005 a dle „Zásad pro oceňování“   
     předložit výboru OVS návrh na ocenění rozhodčích jubilantů v roce 2014. 
 

     Termín: v červenci 2013 zaslat mailem členům výboru OVS a předložit na nejbližším zasedání  
                   výboru OVS Frýdek-Místek. 
 

6. Ocenění rozhodčích - jubilantů  provést na okresní konferenci nebo na jiných významných  
     příležitostech. 
 

     Termín: dle schválení.  

 

J) Součinnost a spolupráce s KR MS KVS 
 

1. Aktivní účast předsedy KR OVS na schůzích KR MS KVS za účasti předsedů KR všech okresů 
    v Hlučíně.  
 

    Termín: červen 2013 na 2. schůzí KR MS KVS, 
                 dle pozvánky a plánu činnosti KR MS KVS na 1. pololetí 2013.  
 

2. Zasílání zpráv ohledem činnosti (dle dohody provedené na 10. schůzi KR MS KVS konané 
    dne 17. února 2006 bod C odstavec 3, opravené na 20. schůzi KR MS KVS konané 
    dne 19. února 2007 bod C odstavec 2). 
    Dle dohody zasíláním zpravodajů KR OVS Frýdek-Místek je částečně úkol splněn. 
 

    Termín: červen 2013, prosinec 2013. 
 

3. Navrhování adeptů na školení rozhodčích III. a II. třídy konané na jaře 2013. 
 

    Termín: únor 2013. 
 

4. Veškerá spolupráce ohledem činnosti, školení, seminářů apod. 
 

    Termín: průběžně dle požadavků. 
 

5. Zasílání zpravodajů KR OVS Frýdek-Místek. 
    Tímto je dle dohody částečně splněn bod J odstavec 2 tohoto 
    „Plánu činnosti KR OVS Frýdek-Místek pro rok 2013“. 
 

    Termín: průběžně dnem jejich vydání dle rozdělovníku. 
 

6. Plnění požadavků KR MS KVS na základě zaslaných zápisů ze zasedání, případně jejich pokynů. 
 

    Termín: průběžně. 
 

7. Návrhy koordinace krajských listin rozhodčích A, B, C z okresu Frýdek-Místek. 
 

    Termín: na schůzi KR MS KVS konané v červnu 2013 a zároveň předem mailem ve zprávě. 
 

8. Pro 4. ročník turnaje Rudolfa Lišky v případě zájmu rozhodčích sestavit okresní družstvo  
    rozhodčích. 
 

    Termín: po sdělení termínu konání turnaje rozhodčích okresů Moravskoslezského kraje zaslat  
                 mailem rozhodčím okresu Frýdek-Místek žádost o sdělení účasti na turnaji. 
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K) Součinnost a spolupráce s MS KVS 
 

1. Vejít opětovně ve styk s významným funkcionářem a zároveň historikem Ing. Janem Dluhošem. 
 

    Termín: únor 2013. 
 

2. Plnění požadavků MS KVS na základě případně zaslaných zápisů ze zasedání předsednictva  
    a výboru. 
 

    Termín: průběžně. 

 
L) Součinnost a spolupráce s ČVS Praha 
 

1. Sledovat veškeré informace zvláště ohledem rozhodčích a vhodně je aplikovat na okresní soutěže. 
 

    Termín: trvale.    
 

2. Sledovat zápisy z konaných zasedání SR ČVS a výboru ČVS a vhodně informace aplikovat pro  
    okresní soutěže. 
 

    Termín: trvale. 
 

M) Součinnost s ostatními partnerskými organizacemi nesdruženými v ČVS 
 

1. V případě požadavku pro delegaci rozhodčích na nemistrovské a ostatní soutěže vycházet jim  
     vstříc. 
     Řádně formulovaný požadavek musí mailem nebo písemně být zaslán nejpozději 10 dnů před  
     konáním akce se sdělením: 
     název akce (soutěže), datum konání a předpokládaná doba trvání akce, místo konání (počet kurtů),  
     počet požadovaných rozhodčích, předpokládaný počet zúčastněných družstev, kontakt na  
     vedoucího akce (mail, telefon), návrh účtování odměny za výkon rozhodčího + jízdné + stravné  
     (případně smluvní stravování), další požadavky.  
 

     Termín: trvale. 
 

2. V případě požadavku pro delegaci rozhodčích na utkání školských soutěží (ZŠ, střední a odborné  
    školy) bezplatně jim vycházet vstříc.  
    Řádně formulovaný požadavek musí mailem nebo písemně být zaslán nejpozději 7 dnů před  
    konáním akce se sdělením: 
    název akce, datum konání a předpokládaná doba trvání akce, místo konání (počet kurtů),  
    počet požadovaných rozhodčích, předpokládaný počet zúčastněných družstev, kontakt na 
    vedoucího akce (mail, telefon), návrh účtování odměny za výkon rozhodčího + jízdné + stravné  
    (případně smluvní stravování), další požadavky.  
 

    Termín: trvale. 

 
N) Součinnost a spolupráce s KR ČVS 
 

1. Sledovat vydané metodické pokyny a jiná sdělení předsedou KR ČVS a příslušně je aplikovat na  
    okresní soutěže ve zpravodajích KR OVS Frýdek-Místek.   

   Termín: trvale.   
 

2. Sledovat vydané zápisy ze zasedání KR ČVS a příslušně je aplikovat na okresní soutěže vydaných  
    ve zpravodajích KR OVS Frýdek-Místek. 
 

    Termín: trvale.   
 

O) Webové stránky KR OVS Frýdek-Místek 
 

1. Zpravodaje KR OVS uvádět na webové stránky KR OVS 
    (www.cstv.cz/frydek-mistek v rubrice Sportovní svazy - Okresní volejbalový svaz). 
 

    Termín: zaslat na OS ČSTV Frýdek-Místek zároveň v termínu s jeho vydáním. 
 

2. Spolupráce s  OS ČSTV Frýdek-Místek (oceňování, adresář výboru OVS, webové stránky, 
    seminář rozhodčích apod.) 
 

    Termín: trvale.  
 

3. Zlepšení webových stránek, zvláště vytvoření nových webových stránek. 
 

    Termín: trvale, nové webové stránky www.jwrucki.cz duplicitně vytvořit do 28. února 2013.  
 

http://www.cstv.cz/frydek-mistek
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P) Evidence rozhodčích 
 

1. Obnovit seznam rozhodčích s uvedením potřebných údajů s rozdělením na aktivní, v klidu, vzdali se  
    činnosti včetně všech údajů rozhodčích.   
 

    Termín: červenec 2013. 
 

R) Okresní konference volejbalového svazu Frýdek-Místek 
 

1. Předložit zprávu o činnosti KR OVS Frýdek-Místek od okresní konference konané 15. února 2013 
    na případném vyhodnocení družstev okresních soutěží Frýdek-Místek, které se minule konalo 
    dne 29. června 2011. 
 

    Termín: konec června 2013 v případě konání. 
 

2. Účast na vyhodnocení družstev okresních soutěží Frýdek-Místek. 
 

    Termín: konec června 2013 v případě konání. 
 

3. Předložit zprávu o činnosti KR OVS Frýdek-Místek za uplynulé volební období 2009 - 2012. 
    Okresní konference se dle článku 15 odstavce 4 Stanov ČVS konají jedenkrát za 4 roky. 
    Minulá volební okresní konference se konala 28. ledna 2009. 
 

    Termín: 15. února 2013. 
 

4. Účast na volební Okresní konferenci volejbalového svazu Frýdek-Místek. 
 

    Termín: 15. února 2013. 
 

S) Ostatní 
 

1. Aktivním rozhodčím okresních soutěží Frýdek-Místek zaslat dálkové testy z OPV a SŘV 
    (rozdělovníkem G). 
 

    Termín: duben 2013, srpen 2013, listopad 2013. 
 

                                                                                                                                předseda KR 
                                                                                                                              ing. Jiří W. Rucki 
 


