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Okresní volejbalový svaz 
Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 
 
 

 

 

 

Seznam vydaných zpravodajů KR OVS Frýdek-Místek 2002 - 2012 
 
 

2002 
 
1/2002 ze dne 18. dubna 2002 (2 stránky) 
       bodem 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2003 ze dne 11. srpna 2003 byl zrušen bod 5 
       „Sazby stravného“ 
 

       příloha č. 1 - Evidenční list rozhodčího (2 stránky) 

 
2/2002 ze dne 15. srpna 2002 (2 stránky)    
 

       příloha č. 1 - Listina rozhodčích pro soutěžní ročník 2002/2003 (2 stránky) 
 

       příloha č. 2 - Evidenční list rozhodčího (2 stránky) 

 

2003 
 
1/2003 ze dne 25. února 2003 (1 stránka) 
 

       příloha č. 1 - Evidenční list rozhodčího (2 stránky) 

 
2/2003 ze dne 11. srpna 2003 (2 stránky) 
       bodem 17 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2004 ze dne 9. března 2004 byl zrušen bod 1  
      „Stanovení výše stravného“ 
 

       příloha č. 1 - Přihláška rozhodčího k řízení utkání pořádaných OVS Frýdek-Místek v soutěžním období  
                            2003/2004  (2 stránky) 
 

       příloha č. 2 - Listina rozhodčích pro soutěžní ročník 2003/2004 (2 stránky)  
 

       Pozvánka na seminář rozhodčích konaný dne 23. srpna 2003 v Komorní Lhotce (1 stránka) 
       + program (1 stránka) + spojení (2 stránky) - celkem 4 stránky 

 
3/2003 ze dne 23. srpna 2003 (5 stránek) 
 

      Výklad k některým mezinárodním pravidlům volejbalu 2001 - 2004 pro soutěže okresních přeborů  
       Frýdek-Místek (s uvedením úlev a výjimek)  

 
4/2003 ze dne 23. srpna 2003 (5 stránek) 
 

      Uvádění záznamu rozhodčím do poznámek „Zápisu o utkání ve volejbalu“ 
      dle plánu činnosti KR OVS Frýdek-Místek (bod H 1 i) bude novelizováno zpravodajem KR OVS 
      Frýdek-Místek v prosinci 2012   

 
5/2003 ze dne 23. srpna. 2003 (2 stránky) 
 

      Seznam kódů chybných údajů při vyplňování zápisu o utkání platných pro soutěžní období 2003/2004 

 
6/2003 ze dne 23. srpna 2003 (1 stránka) 
 

      Výběr licenčních poplatků rozhodčích v soutěžním období 2003/2004 

 
7/2003 ze dne 23. srpna 2003 (5 stránek) 
 

       Metodické pokyny k vyplňování a vedení „Zápisu o utkání ve volejbalu“ v okresních soutěžích 
       bodem 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 10/2008 ze dne 14. října 2008 byly zrušeny, 
       nahrazeny byly přílohou č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 10/2008 ze dne 14. října 2008   

 
8/2003 ze dne 23. srpna 2003 (2 stránky) 
 

       Seznam vybraných platných předpisů, směrnic ČVS ke dni 1. 6. 2003 vydaných od roku 1994 a vybraných  
       souvisejících předpisů, směrnic, zákonů, seznamů apod.  
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2004 
 

1/2004 ze dne 9. března 2004 (4 stránky) 
      bodem 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2005 ze dne 8. ledna 2005 byl zrušen bod 17  
     „Stanovení výše stravného apod.“ 
 

      příloha č. 1 - Metodický pokyn KR ČVS (výklad) pro posuzování „Pravidla 12.3 Dotek sítě“ (1 stránka) 
                           Metodický pokyn KR ČVS (výklad) pro posuzování Pravidla10.2 Charakteristiky odbití (1 stránka) 
 

      Pozvánka na seminář rozhodčích konaný dne 2. dubna 2004 ve Frýdku-Místku (1 stránka) 
 

      Pozvánka na okresní seminář rozhodčích konaný dne 16. dubna 2004 ve Frýdku-Místku (1 stránka)   
 

      Přihláška rozhodčího k řízení utkání soutěží pořádaných OVS FM v soutěžním období 2003/2004 (2 stránky)  
 

2/2004 ze dne 16. dubna 2004 (10 stránek) 
 

      Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn, absencí rozhodčích za období jaro 2002 
 

3/2004 ze dne 16. dubna 2004 (12 stránek) 
 

     Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn, absencí rozhodčích za období podzim 2002 
 

4/2004 ze dne 16. dubna 2004 (11 stránek) 
 

     Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn, absencí rozhodčích za období jaro 2003 
 

5/2004 ze dne 16. dubna 2004 (8 stránek) 
 

     Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn, absencí rozhodčích za období podzim 2003 
 

6/2004 ze dne 16. dubna 2004 (1 stránka) 
 

      Vzájemná výměna rozhodčích v soutěžích okresního přeboru dospělých  
      (prováděcí pokyny pro jaro 2004 a soutěžní období 2004/2005) 
      bodem 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2004 ze dne 9. srpna 2004 byl opraven bod 6 
 

7/2004 ze dne 9. srpna 2004 (8 stránek) 
 

      Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn, absencí rozhodčích v soutěžním období  
      2003/2004 
 

8/2004 ze dne 9. srpna 2004 (3 stránky) 
 

      příloha č. 1 - Delegace rozhodčích okresního přeboru dospělých - soutěžní ročník 2004/2005 (1 stránka) 
 

9/2004 ze dne 1. prosince 2004 
 

      Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn, absencí rozhodčích v soutěžním období  
      2004/2005  (8 stránek) 
      bodem 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2005 ze dne 8. ledna 2005 bylo opraveno 
 

      Pozvánka na okresní seminář rozhodčích konaný dne 8. ledna 2005 ve Frýdku-Místku (1 stránka)  
 

      Školení rozhodčích III. a II. třídy ve Zlíně konaného v dnech 10. - 11. 12. 2004 (1 stránka) 
 

2005 
 

1/2005 ze dne 8. ledna 2005 (3 stránky) 
 

      Požadavky na rozhodčího 
 

2/2005 ze dne 8. ledna 2005 (1 stránka) 
     bodem 8 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2006 ze dne 15. března 2006 byl zrušen bod 3  
     „Stanovení výše stravného a pod.“ 
 

     Přihláška rozhodčího k řízení utkání soutěží pořádaných OVS v soutěžním období 2005/2006 (2 stránky)  
 

     Metodické pokyny k vyplňování a vedení „Zápisu o utkání ve volejbalu“ pro soutěže v ČVS (2 stránky) 
 

     Zápis o utkání - tiskopis (1 stránka) 
 

3/2005 ze dne 8. ledna 2005 (2 stránky) 
 

     Seznam vybraných platných předpisů, směrnic ČVS ke dni 31. prosince 2004 vydaných od roku 1994 
     a vybraných souvisejících předpisů, směrnic, zákonů, seznamů apod. 
 

- Pozvánka na krajský seminář rozhodčích konaný dne 12. října 2005 ve Frýdku-Místku (odesláno 26. září 2005) 
 

2006 
 

1/2006 ze dne 15. března 2006 (4 stránky) 
      bodem 3 písmeno D) zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 4/2008 ze dne 22. června 2008 byl zrušen  
     bod 8 „Stanovení výše stravného apod.“ 
 

     příloha č. 1 - Přehled základních delegací rozhodčích v okresních soutěžích dospělých soutěžní ročník  
                          2005/2006 (1 stránka) 
 

     příloha č. 2 - Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí v soutěžním období  
                          2004/2005 (1 stránka) 
 

     příloha č. 3 - Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích 
                           za podzim 2005 v soutěžním období 2005/2006 (1 stránka) 
 

     Přihláška rozhodčího k řízení utkání soutěží pořádaných OVS F-M v soutěžním období 2006/2007 (1 stránka) 
 

2/2006 ze dne 15. března 2006 (1 stránka) 
 

     Výklad k pravidlu 19 LIBERO oficiálních pravidel volejbalu 2005 (k pravidlu 18 OPV 2001 - 2004) 
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2007 
 
1/2007 ze dne 10. dubna 2007 (5 stránek) 
 

     příloha č. 1 - Přehled základních delegací rozhodčích v okresních soutěžích dospělých soutěžní ročník 
                          2006/2007 (1 stránka) 
 

     příloha č. 2 - Listina rozhodčích okresních soutěží Frýdek-Místek 2006/2007 (1 stránka) 
 

     příloha č. 3 - Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí za podzim 2006 
                           v soutěžním období 2006/2007 (4 stránky) 
 

     příloha č. 4 - Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí v soutěžním období  
                          2005/2006 (4 stránky) 
 

     příloha č. 5 - Přihláška rozhodčího k řízení utkání soutěží pořádaných OVS Frýdek-Místek v soutěžním  
                          období 2007/2008 (2 stránky) 
 

2/2007 ze dne 10. dubna 2007 (1 stránka) 
 

     Vzájemná výměna rozhodčích v soutěžích okresního přeboru dospělých (prováděcí pokyny pro jaro 2007)          
 
 

3/2007 ze dne 24. června 2007 (2 stránky) 
     bodem 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 4/2009 ze dne 10. května 2009 byl zrušen bod 5  
     „Rozhodčí v klidu“ 
 

     příloha č. 1 - Listina rozhodčích okresních soutěží Frýdek-Místek 2006/2007 (1 stránka) 
 

     příloha č. 2 - Změny předpisů ČVS schválené před zahájením nového soutěžního ročníku 2007/2008  
                          (2 stránky) 
                          bodem 16 písmeno a) zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2011  ze dne 25. dubna 2011 
                          byly zrušeny  
 

     příloha č. 3 - Metodický návod k záznamu startu hráče - účasti trenéra (funkcionáře) při utkání bez  
                          předložení příslušného průkazu (1 stránka) 
                          bodem 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2010 ze dne 3. května 2010 byl zrušen, 
                          nahrazen byl přílohou č. 9 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2010 ze dne 
                          3. května 2010       
 

     příloha č. 4 - Přihláška rozhodčího k řízení utkání soutěží pořádaných OVS Frýdek-Místek v soutěžním    
                          období  2007/2008 (2 stránky) 
 

4/2007 ze dne 24. června 2007 (1 stránka) 
 

     Vzájemná výměna rozhodčích v soutěžích okresního přeboru dospělých 
     (prováděcí pokyn pro soutěžní období 2007/2008)  
 

5/2007 ze dne 18. července 2007 (5 stránek)   
 

      příloha č. 1 - Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí v soutěžním období   
                            2006/2007 (4 stránky) 
 

6/2007 ze dne 26. srpna 2007 (3 stránky) 
      bodem 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2011 ze dne 25. dubna 2011 byla zrušena věta první   
      bodu 5 „Rozhodčí v klidu“ 
 

      příloha č. 1 - Listina rozhodčích okresních soutěží Frýdek-Místek 2007/2008 (1 stránka) 
 
 

      příloha č. 2 - Přehled základních delegací rozhodčích v okresních soutěžích dospělých soutěžní období  
                           2007/2008 (1 stránka) 
 

      příloha č. 3 - Informace pro řízení utkání okresních přeborů dospělých pro soutěžní období 2007 - 2008 
                           (1 stránka) 
                           bodem 16 písmeno b) zpravodaje KR OVS č. 2/2011 ze dne 25. dubna 2011 byly zrušeny 
 

7/2007 ze dne 26. listopadu 2007 (2 stránky) 
      bodem 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2011 ze dne 9. února 2011 byl zrušen bod 5 „Výklad  
      k záznamu nevhodného chování členů družstva a zdržování hry vedoucích k sankcím do poznámek  
      „Zápisu o u tkání ve volejbalu“ zapisovatelem a rozhodčím  
 

      příloha č. 1 - Výklad k záznamu nevhodného chování členů družstva a zdržování hry vedoucích k sankcím  
                            do poznámek “Zápisu o utkání ve volejbalu“ zapisovatelem a rozhodčím (8 stránek) 
                            bodem 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2011 ze dne 9. února 2011 byl zrušen, 
                            nahrazen byl přílohou č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2011 ze dne 
                            9. února 2011 
 

8/2007 ze dne 2. prosince 2007 (3 stránky) 
       bodem 16 písmeno C) zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2011 ze dne 25. dubna 2011 byl zrušen 
       bod 4 „Vzájemné pozdravení družstev“ 
 

       příloha č. 1 - Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí za podzim 2007  
                            v soutěžním období 2006/2007 (4 stránky) 
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2008 
 

1/2008 ze dne 2. února 2008 (1 stránka) 
 

        příloha č. 1 - Seznam výboru OVS Frýdek-Místek + OS ČSTV Frýdek-Místek (1 stránka) 
 

        příloha č. 2 - Přihláška na školení rozhodčích II. nebo III. třídy (2 stránky) 
 

2/2008 ze dne 5. února 2008 (1 stránka) 
 

        příloha č. 1 - Seznam výboru OVS Frýdek-Místek + OS ČSTV Frýdek-Místek (1 stránka) 
 

3/2008 ze dne 1. června 2008 (2 stránky) 
 

        příloha č. 1 - Přihláška rozhodčího k řízení utkání v soutěžích pořádaných Okresním volejbalovým svazem  
                             Frýdek-Místek v soutěžním období 2008/2009  (2 stránky) 
 

        příloha č. 2 - Výklad pravidel souvisejících se zapsáním oficiálního protestu kapitána do „Zápisu o utkání ve  
                              volejbalu“ (1 stránka) 
                              bodem 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2011 ze dne 9. února 2011 byl zrušen, 
                              nahrazen byl přílohou č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2011 ze dne 9. 2. 2011 

 

        příloha č. 3 - Seznam zpravodajů KR OVS Frýdek-Místek 2002-2008 (2 stránky) 
                             zrušen byl bodem 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 3/2012 ze dne 13. dubna 2012 
                             nahrazen byl přílohou č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 3/2012 ze dne 
                             13. dubna 2012       
 

4/2008 ze dne 22. června 2008 (2 stránky) 
        bodem 5 písmeno C) zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2009 ze dne 1. března 2009 byl zrušen  
        bod 3 „Stanovení výše stravného apod.“ 
 

        příloha č. 1 - Přihláška rozhodčího k řízení utkání v soutěžích pořádaných Okresním volejbalovým svazem  
                             Frýdek-Místek v soutěžním období 2008/2009 (2 stránky) 
 

        příloha č. 2 - Bergerovy tabulky (10 stránek) 
 

5/2008 ze dne 6. července 2008 (1 stránka) 
 

        příloha č. 1 - Přihláška rozhodčího k řízení utkání v soutěžích pořádaných Okresním volejbalovým svazem  
                             Frýdek-Místek v soutěžním období 2008/2009 (2 stránky) 
 

        příloha č. 2 - Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2008 (1 stránka) 
 

6/2008 ze dne 13. července 2008 (4 stránky)  
 

        příloha č. 1 - Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích  
                              v soutěžním období 2007 - 2008  (4 stránky) 
 

        příloha č. 2 - Listina rozhodčích okresních soutěží 2008/2009  prozatímní (1 stránka) 
 

7/2008 ze dne 23. července 2008 (2 stránky) 
 

        příloha č. 1 - Listina rozhodčích okresních soutěží pro soutěžní ročník 2008/2009  (1 stránka) 
 

        příloha č. 2 - Rozlosování okresních soutěží dospělých OP 1. třídy muži pro soutěžní ročník 2008/2009 
                             včetně delegaci rozhodčích (3 stránky) 
 

        příloha č. 3 - Rozlosování okresních soutěží dospělých OP 2. třídy muži pro soutěžní ročník 2008/2009  
                             včetně delegaci rozhodčích (3 stránky) 
 

        příloha č. 4 - Rozlosování okresních soutěží dospělých OP ženy pro soutěžní ročník 2008/2009 
                             včetně delegaci rozhodčích (3 stránky) 
2 
 

        příloha č. 5 - Přehled základních delegací rozhodčích v okresních soutěžích dospělých v soutěžním ročníku  
                             2008/2009  (1 stránka) 
                             bodem 6 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 9/2008 ze dne 30. srpna 2008 byl opraven, 
                             vydán byl přílohou č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 9/2008 ze dne 
                             30. srpna 2008  
 

8/2008 ze dne 22. srpna 2008 (1 stránka)  
 

        Vzájemná výměna rozhodčích v soutěžích okresního přeboru dospělých 
        (prováděcí pokyny pro soutěžní období 2008/2009)          
 

9/2008 ze dne 30. srpna 2008 (3 stránky)                                                                                                                                                      
 

        bodem 11 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2009 ze dne 26. dubna 2009 byl opraven bod 14 

        příloha č. 1 - Přehled základních delegací rozhodčích v okresních soutěžních dospělých soutěžní ročník    
                             2008/2009  (1 stránka) 
 

10/2008 ze dne 14. října 2008 (2 stránky) 
        bodem 11 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2009 ze dne 26. dubna 2009 byl zrušen bod 5 
 

        příloha č. 1 - Metodické pokyny k vyplňování a vedení zápisu o utkání ve volejbalu (7 stránek) 
                             zrušeny byly bodem 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2011 ze dne 9. února 2011, 
                             nahrazeny byly přílohou č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2011 ze dne 
                             9. února 2011                                           
 

        příloha č. 2 - Listina rozhodčích okresních soutěží Frýdek-Místek soutěžní ročník 2008/2009  (1 stránka) 
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11/2008 ze dne 2. listopadu 2008 (1 stránka)                                                                                                                                                      
 

        příloha č. 1 - Přehled aktivních rozhodčích okresních soutěží Frýdek-Místek dle věku (1 stránka) 
 

12/2008 ze dne 15. prosince 2008 (2 stránky) 
        bodem 12 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2009 ze dne 28. února 2009 byl zrušen bod 7  
        „Průkazy rozhodčích“                                                                                                                                        
 

        příloha č. 1 - Pozvánka na okresní seminář rozhodčích konaný v neděli 28. prosince 2008 (1 stránka) 
 

        příloha č. 2 - Oznámení předsedy KR MS KVS Ostrava Ing. Jana Slezáka všem asociacím, organizacím,    
                             sdružením aj. ohledem konání školení rozhodčích III. třídy v dubnu 2009 (1 stránka) 

 

2009 
 
1/2009 ze dne 1. března 2009 (5 stránek) 
        bodem 14 písmeno C) zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2010 ze dne 27. února 2010 byl zrušen  
        bod 5 „Stanovení výše stravného apod.  
 

        příloha č. 1 - Seznam výboru Okresního volejbalového svazu Frýdek-Místek a Okresního sdružení ČSTV  
                             Frýdek-Místek (1 stránka) 
 

        příloha č. 2 - Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích  
                              za podzim 2008 soutěžního ročníku 2008/2009 dospělých (4 stránky) 
 

        příloha č. 3 - Seznam registračních čísel oddílů okresu Frýdek-Místek (1 stránka) 
                             bodem 10 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2011 ze dne 1. srpna 2011 byl zrušen, 
                             nahrazen byl přílohou č. 13 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2011 ze dne 
                             1. srpna 2011  
 

        příloha č. 4 - Seznam předsedů oddílů okresu Frýdek-Místek (1 stránka) 
 

        příloha č. 5 - Pravidla volejbalu 2009 (36 stránek) 
                             opraven a doplněn byl přílohou č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 3/2012 ze dne 
                             13. dubna 2012 „Obsah OPV 2011 - 2012“       
 

2/2009 ze dne 26. dubna 2009 (3 stránky)   
 

        příloha č. 1 - Vyhodnocení počtu aktivních rozhodčích I. - III. třídy vyškolených v době 1998 – 2009 
                             (3 stránky) 
 

        příloha č. 2 - Přihláška rozhodčího k řízení utkání okresních soutěží v soutěžním ročníku 2009/2010 
                             (2 stránky) 
 

3/2009 ze dne 3. května 2009 (2 stránky) 
         bodem 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2011 ze dne 25. dubna 2011 byl zrušen bod 1  
        „Výklad k záznamu nevhodného chování členů družstva po skončení hry (utkání) do okamžiku  
        podpisu zápisu o utkání ve volejbalu“ 
 

        příloha č. 1 - Výklad k záznamu nevhodného chování členů družstva po skončení hry (utkání) do okamžiku  
                             podpisu zápisu o utkání prvním rozhodčím a po podpisu zápisu o utkání ve volejbalu 
                             (1 stránka) 
                             bodem 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2011 ze dne 25. dubna 2011 byl zrušen, 
                             nahrazen byl přílohou č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2011 ze dne 
                             25. dubna 2011                                           
 

        příloha č. 2 - Předelegace rozhodčích dospělých jaro 2009 č. 1 (1 stránka) 
 

        příloha č. 3 - Výklad pravidel 2008/2009 (13 stránek) 
 

4/2009 ze dne 10. května 2009 (1 stránka)  
 

        příloha č. 1 - Prováděcí směrnice KR OVS Frýdek-Místek ohledem zpětného zařazení rozhodčího v klidu 
                             na listinu rozhodčích okresu Frýdek-Místek (1 stránka) 
 

        příloha č. 2 - Předelegace rozhodčích dospělých jaro 2009 č. 2 (1 stránka) 
 

5/2009 ze dne 31. května 2009 (1 stránka)   
 

        příloha č. 1 - Předelegace rozhodčích dospělých jaro 2009 č. 3 (1 stránka) 
 

6/2009 ze dne 9. srpna 2009 (7 stránek) 
 

        příloha č. 1 - Listina rozhodčích okresu Frýdek-Místek soutěžní ročník 2009/2010 (2 stránky)  
 

        příloha č. 2 - Rozlosování a delegace rozhodčích na utkání okresních soutěží dospělých (4 stránky) 
 

        příloha č. 3 - Přehled základních delegací rozhodčích v okresních soutěžích dospělých v soutěžním ročníku  
                             2009 - 2010 (1 stránka) 
 

        příloha č. 4 - Výklad některých změn OPV 2009 - 2012 (22 stránek)    
 

        příloha č. 5 - Změny OPV 2009 - 2012 (9 stránek) 
 

        příloha č. 6 - Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích  
                              soutěžního ročníku 2008-2009 dospělých (4 stránky) 
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7/2009 ze dne 9. srpna 2009 (1 stránka) 
 

        Vzájemná výměna rozhodčích v soutěžích okresního přeboru dospělých 
        (prováděcí pokyny pro soutěžní období 2009/2010) 
8/2009 ze dne 3. září 2009 (3 stránky) 
 

        příloha č. 1 - Výklad k některým oficiálním pravidlům volejbalu 2009 - 2012 pro okresní soutěže 
                             Frýdek-Místek s uvedením úlev a výjimek (4 stránky)  
 

9/2009 ze dne 14. září 2009 (1 stránka)  
 

        příloha č. 1 - Předelegace rozhodčích dospělých podzim 2009 č. 1 (1 stránka) 
 

10/2009 ze dne 5. října 2009 (1 stránka) 
         bodem 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2011 ze dne 9. února 2011 byl zrušen bod 2  
         „Neoprávněné žádosti“ 
 

        příloha č. 1 - Metodický pokyn ke změně pravidla 15.5 Střídání hráčů a 15.10 Postup při střídání (2 stránky) 
 

        příloha č. 2 - Předelegace rozhodčích dospělých podzim 2009 č. 2 (1 stránka) 
 

11/2009 ze dne 9. prosince 2009 (3 stránky) 
 

        příloha č. 1 - Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích  
                             za podzim 2009 soutěžního ročníku 2009/2010 dospělých (4 stránky) 
 

        příloha č. 2 - Předelegace rozhodčích dospělých podzim 2009 č. 3 (1 stránka) 
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2010 
 
1/2010 ze dne 27. února 2010 (5 stránek) 
        bodem 5, přílohou č. 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2011 ze dne 9. února 2011 byl zrušen  
        bod 6 „Neoprávněné žádosti“, 
        bodem 14 písmeno C zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2011 ze dne 9. února 2011 byl zrušen  
        bod 14 „Stanovení výše stravného a pod.“ 
 

        příloha č. 1 - Jednotné oblečení rozhodčích listin ČVS značky „Erreá“ (1 stránka) 
 

        příloha č. 2 - Listina rozhodčích okresních soutěží Frýdek-Místek soutěžní ročník 2009/2010 (1 stránka) 
 

        příloha č. 3 - Cassebook 2009 (58 stránek) 
 

        příloha č. 4 - Metodický pokyn pro výkon funkce hlavního rozhodčího (2 stránky) 
 

2/2010 ze dne 3. května 2010 (3 stránky) 
        bodem 15 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2011 ze dne 9. února 2011 byl zrušen bod 6  
        „Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2010“ 
 

        příloha č. 1   - Výběr některých změn oficiálních pravidel volejbalu 2009 - 2012 schválených 31. světovým  
                               kongresem FIVB v roce 2008 a platných v soutěžích ČVS od soutěžního ročníku 2009/2010 
                               (10 stránek) 
 

        příloha č. 2   - Plán činnosti KR OVS Frýdek-Místek pro rok 2008 (3 stránky) 
 

        příloha č. 3   - Vyhodnocení plánu činnosti KR OVS Frýdek-Místek za rok 2008 (5 stránek) 
 

        příloha č. 4   - Plán činnosti KR OVS Frýdek-Místek pro rok 2009 (4 stránky) 
 

        příloha č. 5   - Vyhodnocení plánu činnosti KR OVS Frýdek-Místek za rok 2009 (8 stránek) 
 

        příloha č. 6   - Plán činnosti KR OVS Frýdek-Místek na rok 2010 (5 stránek) 
 

        příloha č. 7   - Seznam vydaných zpravodajů KR OVS Frýdek-Místek za období 2002 - 2010 (5 stránek) 
                               bodem 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 3/2012 ze dne 13. dubna 2012 byl zrušen,                               
                               nahrazen byl přílohou č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 3/2012 ze dne 
                               13. dubna 2012       
 

        příloha č. 8   - Metodický pokyn ke startu hráče - účasti trenéra (funkcionáře) v mistrovských utkáních ČVS  
                               bez příslušného průkazu (2 stránky) 
 

        příloha č. 9   - Metodický pokyn ke startu hráče - účasti trenéra (funkcionáře) v utkáních OVS Frýdek-Místek  
                               bez příslušného průkazu (3 stránky) 
                               bodem 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2011 ze dne 9. února 2011 byl zrušen, 
                               nahrazen byl přílohou č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2011 ze dne 
                               9. února 2011           
 

        příloha č. 10 - Cestovní náhrady ČVS pro rok 2010 (1 stránka) 
                               bodem 15 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2011 ze dne 9. února 2011 byly  
                               zrušeny 
 

        příloha č. 11 - Předelegace rozhodčích okresních soutěží Frýdek-Místek dospělých jaro 2010 č. 1 (1 stránka) 
 

        příloha č. 12 - Změny v pravidlech 2009 (Školení školitelů) - 22 stránek 
 

        příloha č. 13 - Změny v pravidlech 2009 (Školení školitelů) - 24 stránek  

 
 
3/2010 ze dne 26. května 2010 (1 stránka) 
 

        příloha č. 1 - Přihláška rozhodčího k řízení utkání v soutěžích pořádaných Okresním volejbalovým                
                             svazem Frýdek-Místek v soutěžním období 2010 - 2011 (2 stránky)  
 

        příloha č. 2 - Předelegace rozhodčích okresních soutěží Frýdek-Místek dospělých jaro 2010 č. 2 (1 stránka) 
 

4/2010 ze dne 7. června 2010 (1 stránka) 
        bodem 11 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 5/2012 ze dne 27. dubna 2012 byl zrušen bod 5  
        „Kontakt na předsedu KR OVS Frýdek-Místek Ing. Jiří Rucki“ 
 

        příloha č. 1 - Předelegace rozhodčích okresních soutěží Frýdek-Místek dospělých jaro 2010 č. 3 (1 stránka) 
 

        příloha č. 2 - Správní rada ČVS 2010 - 2013 (1 stránka) 
 

        příloha č. 3 - Výbor ČVS 2010 - 2013  bez zástupců Středočeského kraje (1 stránka) 
 

        příloha č. 4 - Odborné komise ČVS 2010 - 2013 (1 stránka) 
 

5/2010 ze dne 30. června 2010 (1 stránka) 
 

        příloha č. 1 - Listina rozhodčích (prozatímní) okresu Frýdek-Místek soutěžní ročník 2010/2011 (1 stránka)  
 

        příloha č. 2 - Předelegace rozhodčích okresních soutěží Frýdek-Místek dospělých jaro 2010 č. 4 (1 stránka) 
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6/2010 ze dne 22. července 2010 (5 stránek) 
 

        příloha č. 1 - Rozlosování 1. části okresní soutěže muži skupina A podzim 2010 včetně delegace rozhodčích   
                             (1 stránka) 
                             bodem 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 9/2010 ze dne 18. září 2010 bylo zrušeno, 
                             nahrazeno bylo přílohou č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 9/2010 ze dne 
                             18. září 2010           
 

        příloha č. 2 - Rozlosování 1. části okresní soutěže muži skupina B podzim 2010 včetně delegace rozhodčích                 
                             (1 stránka) 
                             bodem 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 9/2010 ze dne 18. září 2010 bylo zrušeno, 
                             nahrazeno bylo přílohou č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 9/2010 ze dne 
                             18. září 2010           
 

        příloha č. 3 - Rozlosování okresní soutěže ženy soutěžní ročník 2010/2011 včetně delegace rozhodčích 
                             (1 stránka) 
                             bodem 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 9/2010 ze dne 18. září 2010 bylo zrušeno,  
                             nahrazeno bylo přílohou č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 9/2010 ze dne 
                            18. září 2010           
 

        příloha č. 4 - Listina rozhodčích okresních soutěží Frýdek-Místek soutěžní ročník 2010/2011 (1 stránka) 
 

        příloha č. 5 - Přehled základních delegací rozhodčích v okresních soutěžích dospělých podzim muži,   
                             podzim + jaro ženy soutěžní ročník 2010/2011 (1 stránka) 
                             bodem 6 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 9/2010 ze dne 18. září 2010 byl zrušen,     
                             nahrazeno bylo přílohou č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 9/2010 ze dne 
                             18. září 2010           
 

        příloha č. 6 - Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích             
                              soutěžní ročník 2009/2010 dospělých (4 stránky) 
 

7/2010 ze dne 28. července 2010 (1 stránka) 
 

        Vzájemná výměna rozhodčích v okresních soutěžích dospělých (prováděcí pokyny pro soutěžní ročník 
        2010/2011) 
 

8/2010 ze dne 15. září 2010 (1 stránka) 
 

        Omluvy rozhodčích z řízení utkání okresních soutěží dospělých soutěžní ročník 2010/2011 
        (prováděcí pokyny) 
 

9/2010 ze dne 18. září 2010 (3 stránky) 
        bodem 8 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2011 ze dne 25. dubna 2011 byl opraven, 
        zároveň byl zrušen bod 2 „Seznam vydaných změn a výkladu oficiálních pravidel volejbalu v okrese 
        Frýdek-Místek“  
 

        příloha č. 1 - Rozlosování 1. části okresní soutěže muži skupina A podzim 2010 včetně delegace rozhodčích   
                             - opravená verze (1 stránka) 
 

        příloha č. 2 - Rozlosování 1. části okresní soutěže muži skupina B podzim 2010 včetně delegace    
                             rozhodčích - opravená verze (1 stránka) 
 

        příloha č. 3 - Rozlosování okresní soutěže ženy soutěžní ročník 2010/2011 včetně delegace rozhodčích 
                             - opravená verze (2 stránky) 
 

        příloha č. 4 - Přehled základních delegací rozhodčích v okresních soutěžích dospělých podzim muži,   
                             podzim + jaro ženy soutěžní ročník 2010/2011 (1 stránka) 
 

        příloha č. 5 - Přehled rozhodčích Frýdek-Místek řídících ligové, krajské a okresní soutěže soutěžní ročník  
                             2010/2011 (1 stránka) 
 

        příloha č. 6 - Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 2010/2011   
                             č. 1 (2 stránky) 
 

10/2010 ze dne 23. září 2010 (3 stránky) 
 

        příloha č. 1 - Listina rozhodčích okresních soutěží Frýdek-Místek soutěžní ročník 2010/2011 (1 stránka) 
 

        příloha č. 2 - Testy 200 otázek v programu doc (25 stránek) 
 

        příloha č. 3 - Testy 200 otázek v programu pdf (25 stránek) 
 

        příloha č. 4 - Soubor 149 otázek, které se vyskytují ve zkušebních testech z pravidel volejbalu na  
                             seminářích, které jsou pořádány KR ČVS (10 stránek)    
 

        příloha č. 5 - Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 2010/2011 
                             č. 2 (1 stránka) 
 

        příloha č. 6 - Casebook 2010 edice 6 slovenský překlad (52 stránek) 
 

        příloha č. 7 - OPV 2009 - 2012 včetně diagramů a obrázků slovenský překlad (64 stránek) 
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11/2010 ze dne 29. září 2010 (2 stránky) 
 

        příloha č. 1 - Listina rozhodčích okresních soutěží Frýdek-Místek soutěžní ročník 2010/2011 (1 stránka) 
 

        příloha č. 2 - Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 
                             2010/2011  č. 3 (1 stránka) 
 

        příloha č. 3 - Rozpis okresních soutěží žactva soutěžní ročník 2010/2011  (3 stránky) 
 

12/2010 ze dne 7. října 2010 (1 stránka) 
 

        příloha č. 1 - Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek soutěžní ročník  
                             2010/2011 č. 4 (1 stránka) 
 

        příloha č. 2 - Metodický pokyn k oprávněnosti startu hráčů v utkáních ČVS (4 stránky) 
 

13/2010 ze dne 15. října 2010 (1 stránka) 
 

        příloha č. 1 - Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek soutěžní ročník  
                             2010/2011 č. 5 (1 stránka) 
 

14/2010 ze dne 3. listopadu 2010 (2 stránky) 
 

        příloha č. 1 - Zvláštní případy (7) pro žádosti o přerušení hry a jejich eventuální důsledky (8 stránek) 
 

        příloha č. 2 - Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek soutěžní ročník  
                             2010/2011 č. 6 (1 stránka) 
 

15/2010 ze dne 10. listopadu 2010 (4 stránky) 
 

        příloha č. 1 - Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích 
                             za podzim 2010 soutěžní ročník 2010/2011 okresních soutěží dospělých (4 stránky) 
 

        příloha č. 2 - Vyhodnocení delegací, omluv, předelegaci v okresní soutěži muži skupina A 1. část 
                             za podzim 2010 (1 stránka) 
 

        příloha č. 3 - Vyhodnocení delegací, omluv, předelegaci v okresní soutěži muži skupina B 1. část 
                             za podzim 2010 (1 stránka) 
 

        příloha č. 4 - Vyhodnocení delegací, omluv, předelegaci v okresní soutěži ženy za podzim 2010 (2 stránky) 
 

16/2010 ze dne 20. 11. 2010 (2 stránky) 
        bodem 9 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2011 ze dne 25. dubna 2011 byl zrušen bod 10  
       „Změny termínu konání utkání“, 
        bodem 11 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 5/2012 ze dne 27. dubna 2012 byl zrušen bod 5  
       „Kontakt na předsedu KR OVS Frýdek-Místek“. 
 

        příloha č. 1 - Plán činnosti KR OVS Frýdek-Místek pro rok 2011 (6 stránek) 
 

        příloha č. 2 - Rozlosování okresních soutěží muži 2. část jaro 2011 skupina F (1 stránka) 
 

        příloha č. 3 - Rozlosování okresních soutěží muži 2. část jaro 2011 skupina U (1 stránka) 
 

        příloha č. 4 - Přehled základních delegací rozhodčích v okresních soutěžích muži + ženy 
                             soutěžní ročník 2010/2011 (1 stránka) 
 

        příloha č. 5 - Minivolejbal v barvách (13 stránek) 
 

        příloha č. 6 - Úbor rozhodčích ČVS (2 stránky) 
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2011 
 

1/2011 ze dne 9. února 2011 (4 stránky) 
bodem 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2012 ze dne 4. června 2012 byl zrušen bod 2, 
bodem 1 písmeno C) zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2012 ze dne 12. ledna 2012 byl zrušen  
bod 14 písmena A), B) „Stanovení výše stravného apod.“, 
bodem 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2012 ze dne 26. července 2012 byl doplněn bod 8 
„Komise rozhodčích ČVS“, 
bodem 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2012 ze dne 26. července 2012 byl opraven bod 8 
„Komise rozhodčích MS KVS“. 
 

   příloha č. 1   - Metodický pokyn ke startu hráče - účasti trenéra (funkcionáře) v utkáních řízených  
                          OVS Frýdek-Místek bez příslušného průkazu (3 stránky) 
 

   příloha č. 2   - Výklad k záznamu nevhodného chování členů družstva a zdržování hry vedoucích  
                           k sankcím do poznámek Zápisu o utkání ve volejbalu zapisovatelem a rozhodčím   
                           (9 stránek) 
                          bodem 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2012 ze dne 4. června 2012 byl   
                          zrušen, 
                          nahrazen byl přílohou č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2012 
                          ze dne 4. června 2012.    

   příloha č. 3   - Výklad pravidel souvisejících se zapsáním oficiálního protestu kapitána do Zápisu  
                          o utkání ve volejbalu (2 stránky) 
 

   příloha č. 4   - Metodické pokyny k vyplňování a vedení zápisu o utkání ve volejbalu v okresních soutěžích  
                          Frýdek-Místek dospělých (8 stránek)   
 

   příloha č. 5   - Metodický pokyn pro záznam neoprávněných žádosti v okresních soutěžích Frýdek-Místek  
                          dospělých (1 stránka) 
 

   příloha č. 6   - Metodický pokyn při nedostavení se rozhodčího k utkání v okresních soutěžích Frýdek-Místek  
                          dospělých (1 stránka) 
                          bodem 7 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2012 ze dne 26. července 2012 byl   
                          zrušen, 
                          nahrazen byl přílohou č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2012 
                          ze dne 26. července 2012.  
 

   příloha č. 7   - Metodický pokyn k oprávněnosti startu hráčů v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých   
                          (1 stránka) 
 

   příloha č. 8   - Stanovy, směrnice, řády a předpisy ČVS (1 stránka) 
                          bodem 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 15 /2011 ze dne 27. prosince 2011 byly   
                          zrušeny, 
                          nahrazeny byly bodem 2, přílohou č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 15/2011 
                          ze dne 27. prosince 2011  
 

   příloha č. 9   - Výklad některých pravidel (1 stránka) 
 

   příloha č. 10 - Změny oficiálních pravidel volejbalu  2011 - 2012 (2 stránky) 
 

   příloha č. 11 - Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2011 (3 stránky) 
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2/2011 ze dne 25. dubna 2011 (5 stránek) 
 bodem 11 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 5/2012 ze dne 27. dubna 2012 byl zrušen bod 14 
„Kontakt na předsedu KR OVS Frýdek-Místek (pracovníka KR pro předelegace)“. 
 

   příloha č. 1   - Seznam vydaných zpravodajů KR OVS Frýdek-Místek za období 2002 - 2010 (7 stránek) 
                          bodem 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 3/2012 ze dne 13. dubna 2012 byl zrušen, 
                          nahrazen byl přílohou č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 3/2012 ze dne 
                          13. dubna 2012       
 

   příloha č. 2   - Vyhodnocení plánu činnosti KR OVS Frýdek-Místek za rok 2010 (12 stránek)    
 

   příloha č. 3   - 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 
                          (3 stránky) 
 

   příloha č. 4   - Výklad pravidel září 2010 (v programu pps) 
 

   příloha č. 5   - Zápisy sankcí (v programu pps) 
 

   příloha č. 6   - Oficiální signalizace rozhodčích včetně komentářů (19 stránek) 
                          bodem 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 15/2012 ze dne 27. prosince 2012 byly 
                          duplicitně doplněny o vydání v programu „doc“ 
 

   příloha č. 7   - Dálkový test 2011 č. 1 pro rozhodčí řídící utkání okresních soutěží Frýdek-Místek (4 stránky) 
 

   příloha č. 8   - Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek soutěžní ročník  
                          2010/2011 č. 7 (1 stránka) 
 

   příloha č. 9   - Výklad některých pravidel 1996 (2 stránky) 
 

   příloha č. 10 - Metodický pokyn Hrací protokol v utkáních řízených OVS Frýdek-Místek (4 stránky) 
 

   příloha č. 11 - Metodický pokyn Hrací protokol pro republikové a nemistrovské soutěže ČVS (7 stránek) 
 

   příloha č. 12 - Casebook 2011 anglická verze (65 stránek) 
 

   příloha č. 13 - Rozpis okresních soutěží Frýdek-Místek minivolejbalu trojic 2010 - 2011 (3 stránky) 
 

   příloha č. 14 - Oficiální signalizace rozhodčích (1 stránka) 
 
3/2011 ze dne 5. května 2011 (2 stránky) 
   příloha č. 1 - Propozice a přihláška 2. ročníku „Memoriálu Rudolfa Lišky“ (2 stránky) 
 

   příloha č. 2 - Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek soutěžní ročník  
                        2010/2011 č. 8 (1 stránka) 
 

   příloha č. 3 - Přihláška rozhodčího k řízení utkání v soutěžích pořádaných Okresním volejbalovým svazem  
                        Frýdek-Místek v soutěžním období 2011 - 2012 (2 stránky) 
 
4/2011 ze dne 16. května 2011 (1 stránka) 
 

   příloha č. 1 - Dálkový test 2011 č. 2 pro rozhodčí řídící utkání okresních soutěží Frýdek-Místek (6 stránek) 
 

   příloha č. 2 - Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek soutěžní ročník  
                           2010/2011 č. 9 (1 stránka) 
 

5/2011 ze dne 9. června 2011 (2 stránky) 
 

   příloha č. 1 - Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek soutěžní ročník  
                         2010/2011 č. 10 (1 stránka) 
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6/2011 ze dne 16. června 2011 (5 stránek) 
   bodem 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 15/2011 ze dne 27. prosince 2011 byl opraven a doplněn  
   bod 1 „Směrnice ČVS“ 
   bodem 1, písm. d) zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 28/2012 ze dne 4. prosince 2012 byl upraven    
   bod 1 
 

   příloha č. 1   - Tvorba schvalování a vyhlašování směrnic v ČVS - 2 stránky (Směrnice ČVS č. 01/2011) 
 

   příloha č. 2   - Směrnice o členství v ČVS - 3 stránky (Směrnice ČVS č. 02/2011) 
                           bodem 1 písmeno a) zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 15/2011 ze dne 
                           27. prosince 2011 byly zrušeny, 
                           nahrazeny byly přílohou č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 15/2011 ze dne 
                           27. prosince 2011 jako změna 01/2011 
 

   příloha č. 3   - Organizační řád Správní rady ČVS - 4 stránky (Směrnice ČVS č. 03/2011) 
                          bodem 1 písmeno b) zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 15/2011 ze dne 
                          27. prosince 2011 byl zrušen, 
                          nahrazen byl přílohou č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 15/2011 ze dne 
                          27. prosince 2011 jako změna 01/2011 
 

   příloha č. 4   - Soutěžní řád volejbalu (včetně 4 příloh) - 19 stránek (Směrnice ČVS č. 04/2011) 
                          bodem 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2012 ze dne 4. června 2012 byl   
                          pozměněn změnou 01/2012, 
                          nahrazen byl přílohou č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2012 
                          ze dne 4. června 2012. 
 

   příloha č. 5   - Přestupní řád volejbalu (včetně 5 příloh) - 12 stránek (Směrnice ČVS č. 06/2011) 
                          bodem 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2012 ze dne 4. června 2012 byl   
                          pozměněn změnou 01/2012, 
                          nahrazen byl přílohou č. 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2012 
                          ze dne 4. června 2012. 
 

   příloha č. 6   - Disciplinární řád volejbalu příloha č. 2 - 1 stránka (příloha ke Směrnici ČVS č. 04/2006) 
                          bodem 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2012 ze dne 4. června 2012 byl 
                          zrušen, 
                          nahrazen byl přílohou č. 6 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2012 
                          ze dne 4. června 2012. 
 

   příloha č. 7   - Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS - 4 stránky 
                          (Směrnice ČVS č. 08/2011) 
 

   příloha č. 8   - Hospodaření a účtování v ČVS - 5 stránek (Směrnice ČVS č. 09/2011) 
 

   příloha č. 9   - Licenční příspěvky v ČVS (včetně 1 přílohy) - 5 stránek (Směrnice ČVS č. 10/2011) 
                          bodem 1, písm. a) zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 28/2012 ze dne 4. prosince 2012  
                          byla zrušena, 
                          nahrazena byla přílohou č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 28/2012  ze dne 
                          4. prosince 2012 (změna 01/2012) 
 

   příloha č. 10 - Statut krajských center mládeže - 3 stránky (Směrnice ČVS č. 13/2011) 
                          bodem 1 písmeno c) zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 15/2011 ze dne 
                          27. prosince 2011 byla upravena a zároveň doplněna o přílohu č. 1 „Manuál činnosti  
                          krajských center mládeže“ vydané v příloze č. 3 téhož zpravodaje jako změna 01/2011 
 

   příloha č. 11 - Listina rozhodčích pro okresní soutěže v soutěžním období 2011 - 2012 prozatímní 
                          (1 stránka) 
 

   příloha č. 12 - Pozvánka na okresní seminář rozhodčích konaný dne 2. července 2011 (1 stránka) 
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7/2011 ze dne 1. srpna 2011 (7 stránek) 
   bodem 8 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 13/2011 ze dne 5. října 2011 byl pozměněn bod 8  
   „Hráči libero“  
 

   příloha č. 1   - Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích 
                          v soutěžním ročníku 2010/2011 okresních soutěží dospělých (6 stránek) 
 

   příloha č. 2   - Vyhodnocení delegací, omluv, předelegaci v okresní soutěži muži skupina A 1. část 
                          za podzim 2010 (2 stránky) 
 

   příloha č. 3   - Vyhodnocení delegací, omluv, předelegaci v okresní soutěži muži skupina B 1. část 
                          za podzim 2010 (2 stránky) 
 

   příloha č. 4   - Vyhodnocení delegací, omluv, předelegaci v okresní soutěži muži skupina F 2. část 
                          za jaro 2011 (2 stránky) 
 

   příloha č. 5   - Vyhodnocení delegací, omluv, předelegaci v okresní soutěži muži skupina U 2. část 
                          za jaro 2011 (1 stránka) 
 

   příloha č. 6   - Vyhodnocení delegací, omluv, předelegaci v okresní soutěži ženy 2010/2011 (3 stránky) 
 

   příloha č. 7   - Listina rozhodčích okresních soutěží Frýdek-Místek soutěžní ročník 2011/2012 (1 stránka) 
                          bodem 10 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 5/2012 ze dne 27. dubna 2012 byla  
                          uvedena oprava mailu „Listina rozhodčích okresních soutěží Frýdek-Místek soutěžní   
                          ročník 2011/2012 
 

   příloha č. 8   - Registrační řád volejbalu (11 stránek) 
                          bodem 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2012 ze dne 4. června 2012 byl   
                          pozměněn změnou 01/2012, 
                          nahrazen byl přílohou č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2012 
                          ze dne 4. června 2012. 
 

   příloha č. 9   - Jednací řád SR ČVS jako prováděcí předpis ke směrnici č. 03/2011 „Organizační řád SR  
                          ČVS“ - směrnice č. 11/2011 (3 stránky) 
 

   příloha č. 10 - Webové stránky ČVS - směrnice č. 15//2011 (4 stránky) 
 

   příloha č. 11 - Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek soutěžní ročník  
                          2010/2011 č. 11 (1 stránka) 
 

   příloha č. 12 - Metodický pokyn ke startu dvou liber v soutěžích ČVS (3 stránky) 
                          bodem 8 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 13/2011 ze dne 5. října 2011 byl zrušen, 
                          nahrazen byl přílohou č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 13/2011 ze dne 
                          5. října 2011              
 

   příloha č. 13 - Číselník okresu Frýdek-Místek pro VIS a registračních čísel oddílů okresu Frýdek-Místek 
                          (1 stránka) 
 

   příloha č. 14 - Přehled základních delegací rozhodčích v okresních soutěžích muži + ženy soutěžní ročník  
                          2011/2012 (1 stránka) 
 

   příloha č. 15 - Zavedení elektronických registrací v ČVS (1 stránka) 
 

   příloha č. 16 - Elektronické přestupy a registrace ve VISu - pokyn programátora (2 stránky) 
 

8/2011 ze dne 10. srpna 2011 (5 stránek) 
   bodem 8 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2012 ze dne 9. března 2012 byl opraven a zároveň  
   zrušen poslední odstavec bodu 5 „Zrušení poplatků u mládeže do 12 let“ 
 

   příloha č. 1   - Rozlosování okresních soutěží muži 1. část podzim 2011 skupina A (1 stránka) 
 

   příloha č. 2   - Rozlosování okresních soutěží muži 1. část podzim 2011 skupina B (1 stránka) 
 

   příloha č. 3   - Rozlosování okresní soutěže ženy 2011/2012 (2 stránky) 
                          bodem 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 13/2011 ze dne 25. dubna 2011 byl opraven   
                          název družstva Třince 

   příloha č. 4   - Rozpis soutěže okresu Frýdek-Místek 2011/2012 dospělých včetně 8 příloh (22 stránek) 
 

   příloha č. 5   - Sbírka směrnic a předpisů ČVS (2 stránky) 
 

   příloha č. 6   - Prováděcí předpis „Školení trenérů v ČVS“ včetně 5 příloh ke směrnici č. 08/2011 (20 stránek) 
 

   příloha č. 7   - Prováděcí předpis „Školení rozhodčích a školitelů v ČVS“ včetně 2 příloh ke směrnici 
                          č. 08/2011 (10 stránek) 
 

   příloha č. 8   - Směrnice č. 14/2011 „Statut rady mládeže ČVS“ včetně 3 příloh (9 stránek) 
 

   příloha č. 9   - Prováděcí předpis „Účtování a inventarizace v ČVS“ včetně 3 příloh ke směrnici č. 09/2011 
                          (12 stránek) 
 

   příloha č. 10 - Změna přílohy č. 5 směrnice č. 06/2011 „Přestupní řád volejbalu“ (11 stránek) 
                          bodem 8 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2012 ze dne 9. března 2012 byla  
                          opravena příloha č. 1 směrnice ČVS č. 05/2011 „Registrační řád volejbalu“ ohledem  
                          zrušení poplatku u mládeže do 12 let 

 

   příloha č. 11 - Rozměrová tabulka 2011 (1 stránka) 
 

   příloha č. 12 - Náhled úboru rozhodčích 2011 (1 stránka) 
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9/2011 ze dne 14. srpna 2011 (1 stránka) 
 

    Vzájemná výměna rozhodčích v okresních soutěžích dospělých 
    (prováděcí pokyny pro soutěžní ročník 2010/2011) 
    bodem 10 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 12/2011 ze dne 7. září 2011 bylo zrušeno, 
    nahrazeno bylo zpravodajem č. 12/2011 ze dne 7. září 2011 

 
10/2011 ze dne 16. srpna 2010 (1 stránka) 
 

    Omluvy rozhodčích z řízení utkání okresních soutěží dospělých soutěžní ročník 2010/2011 (prováděcí pokyny) 

11/2011 ze dne 26. srpna 2011 (2 stránky) 

   příloha č. 1 -  Přehled rozhodčích okresu Frýdek-Místek řídících ligové, krajské a okresní soutěže  
                         soutěžní ročník 2011/2012“ (1 stránka) 
 

 

    příloha č. 2 - Přehled rozhodčích okresu Frýdek-Místek řídících ligové, krajské a okresní soutěže  
                         dle věku v soutěžním ročníku 2011/2012“ (1 stránka) 

 
12/2011 ze dne 7. září 2011 (2 stránky) 
 

   Vzájemná výměna rozhodčích v okresních soutěžích dospělých 
   (prováděcí pokyny pro soutěžní ročník 2010/2011) 

 
13/2011 ze dne 5. října 2011 (2 stránky) 
 

   příloha č. 1 - Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 
                        soutěžní ročník 2011/2012 č. 1 (1 stránka) 
 

   příloha č. 2 - Rozpis okresních soutěží žactva soutěžní ročník 2011 - 2012 (3 stránky) 
 

   příloha č. 3 - Metodický pokyn ke startu dvou liber v soutěžích ČVS (3 stránky) 

 
14/2011 ze dne 13. prosince 2011 (4 stránky) 
    bodem 6 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 3/2012 ze dne 13. dubna 2012 byl zrušen bod 7 
    „Stanovy ČVS“ 
 

   příloha č. 1 - Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích 
                        podzim 2011 soutěžní ročník 2011/20121 okresních soutěží dospělých (6 stránek) 
 

   příloha č. 2 - Vyhodnocení delegací, omluv, předelegaci v okresní soutěži muži skupina A 1. část 
                        za podzim 2011 (2 stránky) 
 

   příloha č. 3 - Vyhodnocení delegací, omluv, předelegaci v okresní soutěži muži skupina B 1. část 
                        za podzim 2011 (2 stránky) 
 

   příloha č. 4 - Vyhodnocení delegací, omluv, předelegaci v okresní soutěži ženy podzim 2011  
                        soutěžní ročník 2011/2012 (1 stránka) 
 

   příloha č. 5 - Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 
                        soutěžní ročník 2011/2012 č. 1 (1 stránka) 
 

   příloha č. 6 - Přehled základních delegací rozhodčích v okresních soutěžích muži + ženy 
                        soutěžní ročník 2011/2012 (1 stránka)) 
 

   příloha č. 7 - Rozlosování okresních soutěží muži 2. část jaro 2011 skupina C (1 stránka) 
 

   příloha č. 8 - Rozlosování okresních soutěží muži 2. část jaro 2011 skupina D (1 stránka) 
                        bodem 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 5/2012 ze dne 27. dubna 2012 byla opravena  
                        delegace na utkání 3. kola - utkání č. 11 
 

   příloha č. 9 - Stanovy Českého volejbalového svazu (12 stránek) 
                        bodem 6 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 3/2012 ze dne 13. dubna 2012 byly zrušeny, 
                        nahrazeny byly přílohou č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 3/2012 ze dne 
                        13. dubna 2012 
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15/2011 ze dne 27. prosince 2011 (2 stránky) 
 bodem 1, písm. a) zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 28/2012 ze dne 4. prosince 2012 byl 
 upraven bod 1 
 

   příloha č. 1 - Směrnice o členství v ČVS (2 stránky) 
                        bodem 1, písm. a) zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 28/2012 ze dne 4. prosince 2012  
                        byla zrušena, 
                        nahrazena byla přílohou č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 28/2012 
                        ze dne 4. prosince 2012  
 

   příloha č. 2 - Organizační řád Správní rady ČVS (3 stránky) 
 

   příloha č. 3 - Statut krajských center mládeže (3 stránky) 
 

   příloha č. 4 - Sbírka směrnic a předpisů ČVS (do 20. 7. 2011, od 27. 11. 2011) 
                        bodem 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 3/2012 ze dne 13. dubna 2012 byla doplněna  
                        a upravena, 
                        nahrazena byla přílohou č. 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 3/2012 ze dne 
                        13. dubna 2012 
 

   příloha č. 5 - Oficiální signalizace rozhodčích (19 stránek) 
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2012 
 
1/2012 ze dne 12. ledna 2012 (2 stránky) 
 

   příloha č. 1 - Plán činnosti KR OVS Frýdek-Místek pro rok 2012 (8 stránek) 
 

   příloha č. 2 - Pravidla žlutý minivolejbal 2011 - 2012 (1 stránka) 
 

   příloha č. 3 - Pravidla oranžový minivolejbal 2011 - 2012 (1 stránka) 
 

   příloha č. 4 - Pravidla červený minivolejbal 2011 - 2012 (1 stránka) 
 

   příloha č. 5 - Pravidla zelený minivolejbal 2011 - 2012 (1 stránka) 
 

   příloha č. 6 - Pravidla modrý minivolejbal 2011 - 2012 (1 stránka) 
 

   příloha č. 7 - Pravidla minivolejbalu 2011 - 2012 (5 stránek) 
 
2/2012 ze dne 9. března 2012 (3 stránky) 
   bod 7 byl upřesněn bodem 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 15/2012 ze dne 19. září 2012 
 

   příloha č. 1 - Vyhodnocení plánu činnosti KR OVS Frýdek-Místek za rok 2011 (17 stránek) 
 

   příloha č. 2 - Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2012 (2 stránky) 
 

   příloha č. 3 - Závazná přihláška na školení rozhodčích (1 stránka) 
 

   příloha č. 4 - Soutěžní řád volejbalu (19 stránek včetně 4 příloh) 
                        bodem 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2012 ze dne 4. června 2012 byl   
                        pozměněn změnou 01/2012, 
                        nahrazen byl přílohou č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2012 
                        ze dne 4. června 2012. 
 

   příloha č. 5 - Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice - příloha č. 4 SŘV 
                        (30 stránek včetně přílohy č. 1 „Definice“) 
 

   příloha č. 6 - Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2012 (6 stránek) 
 

   příloha č. 7 - Změny zakázaných látek oproti 2011 (3 stránky) 
 

   příloha č. 8 - Monitorovací program dopingu 2012 (1 stránka). 
 

   příloha č. 9 - Pravidla Mini volejbalu v barvách 2012 - 2013 (11 stránek) 
                        bodem 6 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 3/2012 ze dne 13. dubna 2012 byly zrušeny, 
                        nahrazeny byly přílohou č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 3/2012 ze dne 
                        13. dubna 2012 

 
3/2012 ze dne 13. dubna 2012 (2 stránky) 
 

   příloha č. 1 - Seznam vydaných zpravodajů KR OVS Frýdek-Místek za období 2002 - 2012 
                        (13 stránek) 
 

   příloha č. 2 - Obsah oficiálních pravidel volejbalu 2011 - 2012 (7 stránek) 
 

   příloha č. 3 -  Stanovy ČVS (13 stránek) 
 

   příloha č. 4 - Jednací řád arbitrážní komise ČVS (4 stránky) 
 

   příloha č. 5 - Sbírka směrnic a předpisů ČVS 
                         (platnost od 1. dubna 2012, od 15. února 2012, od 27. listopadu 2011, od  20. července 2011). 

 
4/2012 ze dne 23. března 2012 (16 stránek) 
 

 Poštovní známky Československa a České republiky s volejbalovou tématikou 
 
5/2012 ze dne 27. dubna 2012 (3 stránky) 
 

   příloha č. 1 -  Přihláška rozhodčího k řízení utkání v soutěžích pořádaných Okresním volejbalovým   
                         svazem Frýdek-Místek v soutěžním období 2012 - 2013 (2 stránky) 
 

   příloha č. 2 -  Rozpis okresních soutěží Frýdek-Místek 2011/2012 Minivolejbal trojic (3 stránky) 
 

   příloha č. 3 -  Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých  
                         soutěžní ročník 2011/2012 č. 3 (1 stránka) 
 

   příloha č. 4 -  Casebook 2012 v anglické verzi (72 stránek) 
 

   příloha č. 5 -  Dálkový test 2012 č. 1 pro rozhodčí řídící utkání okresních soutěží Frýdek-Místek 
                         (5 stránek) 
 
6/2012 ze dne 9. května 2012 (1 stránka) 
 

   příloha č. 1 - Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých  
                        soutěžní ročník 2011/2012 č. 4 (1 stránka) 
 

   příloha č. 2:- Přihláška rozhodčího k řízení utkání v soutěžích pořádaných Okresním volejbalovým  
                        svazem Frýdek-Místek v soutěžním období 2012 - 2013 (2 stránky). 
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7/2012 ze dne 4. června 2012 (3 stránky) 
 

   příloha č. 1 - Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých  
                        soutěžní ročník 2011/2012 č. 5 (1 stránka) 
 

   příloha č. 2 - Výklad k záznamu nevhodného chování členů družstva a zdržování hry vedoucích  
                        k sankcím a záznamu do poznámek zápisu o utkání ve volejbalu zapisovatelem a rozhodčím  
                        (11 stránek) 
 

   příloha č. 3 - Soutěžní řád volejbalu - směrnice ČVS č. 04/2011 změna 01/2012 včetně 4 příloh 
                         (19 stránek) 
 

   příloha č. 4 - Registrační řád volejbalu - směrnice ČVS č. 05/2011 změna 01/2012 včetně 3 příloh 
                        (11 stránek) 
 

   příloha č. 5 - Přestupní řád volejbalu - směrnice ČVS č. 06/2011 změna 01/2012 včetně 5 příloh 
                        (12 stránek) 
 

   příloha č. 6 - Disciplinární řád volejbalu - směrnice ČVS č. 7/2012 včetně 3 příloh (12 stránek) 
 
8/2012 ze dne 26. července 2012 (5 stránek) 
 

  příloha č. 1 -  Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 
                        soutěžní ročník 2011/2012 č. 6 (1 stránka) 
 

   příloha č. 2 - Listina rozhodčích okresních soutěží Frýdek-Místek soutěžní období 2012/2013 (2 stránky) 
 

   příloha č. 3 -  Metodický pokyn při nedostavení se rozhodčího k utkání v okresních soutěžích Frýdek-Místek  
                         dospělých (1 stránka). 

 
9/2012 ze dne 10. srpna 2012 (2 stránky) 
 

   příloha č. 1 - Rozlosování okresní soutěže ženy 2012/2013 (2 stránky) 
                        bodem 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 14/2012 ze dne 13. září 2012 byla doplněna 
                        a zároveň zrušena, 
                        nahrazena byla přílohou č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 14/2012 ze dne 
                        13. září 2012.  
 

   příloha č. 2 - Rozlosování okresní soutěže muži 2012/2013 (4 stránky) 
 

   příloha č. 3 - Přehled základních delegací rozhodčích v okresních soutěžích muži + ženy soutěžní ročník  
                         2012/2013 (1 stránka) 
                        bodem 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 14/2012 ze dne 13. září 2012 byl změněn 
                        a zároveň zrušen, 
                        nahrazen byl přílohou č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 14/2012 ze dne 
                        13. září 2012.  
 

   příloha č. 4:  Přístup do VIS (3 stránky) 
 

   příloha č. 5: Registrace členů ČVS (2 stránky) 
 
10/2012 ze dne 22. srpna 2012 (2 stránky) 
 

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

   příloha č. 2:  Rozpis okresních soutěží 2012/2013 dospělých včetně 12 příloh (38 stránek) 
                        bodem 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 14/2012 ze dne 13. září 2012 byly uvedeny  
                        opravy a změny, 
                        bodem 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 20/2012 ze dne 15. října 2012 byla uvedena  
                        změna v příloze č. 4 „listina rozhodčích okresních soutěží Frýdek-Místek soutěžní ročník  
                        2012/2013, 
                        bodem 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 21/2012 ze dne 21. října 2012 byla uvedena  
                        změna v bodu C1) Adresář organizačních pracovníků, hřišť, tělocvičen a hal 
                        bodem 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 24/2012 ze dne 30. října 2012 byla uvedena  
                        změna v písmenu A „Všeobecná a technická ustanovení“, v bodu 1 „Registrační místa“. 
 

   příloha č. 3:  Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 
                        2012 - 2013 č. 1 (1 stránka) 
 
11/2012 ze dne 24. srpna 2012 (2 stránky) 

 Vzájemná výměna rozhodčích v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 
- prováděcí pokyny pro soutěžní ročník 2012/2013 
bodem 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 23/2012 ze dne 26. října 2012 bylo doplněno o bod 9   

 
12/2012 ze dne 25. srpna 2012 (1 stránka) 
Omluvy rozhodčích z řízení utkání okresních soutěží dospělých soutěžní ročník 2012/2013 - prováděcí pokyny 
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13/2012 ze dne 31. srpna 2012 (1 stránka) 
 

   příloha č. 1 -   Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích 
                          skupina A za podzim 2011 soutěžní ročník 2011/2012 muži (1 stránka) 
 

   příloha č. 2 -   Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích 
                          skupina B za podzim 2011 soutěžní ročník 2011/2012 muži (1 stránka) 
 

   příloha č. 3 -   Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích 
                          skupina C za jaro 2012 soutěžní ročník 2011/2012 muži (1 stránka) 
 

   příloha č. 4 -   Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích 
                          skupina D za jaro 2012 soutěžní ročník 2011/2012 muži (1 stránka) 
 

   příloha č. 5 -   Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích 
                          soutěžní ročník 2011/2012 muži (1 stránka) 
 

   příloha č. 6 -   Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích 
                          soutěžní ročník 2011/2012 ženy (1 stránka) 
 

   příloha č. 7 -   Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích 
                          soutěžní ročník 2011/2012 muži + ženy (1 stránka) 
 

   příloha č. 8 -   Vyhodnocení delegací, omluv, předelegaci v okresní soutěži muži skupina C 2. část 
                          za jaro 2012 (2 stránky) 
 

   příloha č. 9 -   Vyhodnocení delegací, omluv, předelegaci v okresní soutěži muži skupina D 2. část 
                          za jaro 2012 (2 stránky) 
 

   příloha č. 10 - Vyhodnocení delegací, omluv, předelegaci v okresní soutěži ženy soutěžní ročník  
                          2011/2012 (2 stránky) 
 

   příloha č. 11 - Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 2012 - 2013 
                          č. 2 (1 stránka) 
 
14/2012 ze dne 13. září 2012 (2 stránky) 
bodem 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 20/2012 ze dne 15. října 2012 byl opraven a zároveň zrušen 
bod 3 „Přehled rozhodčích dle věku soutěžní ročník 2012/2013“ 
 

   příloha č. 1 - Rozlosování okresní soutěže ženy 2012/2013 (2 stránky) 
 

   příloha č. 2 - Přehled základních delegací rozhodčích v okresních soutěžích muži + ženy soutěžní ročník     
                        2012/2013 (1 stránka) 
 

   příloha č. 3 - Přehled rozhodčích dle věku soutěžní ročník 2012/2013 (1 stránka) 
                        bodem 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 20/2012 ze dne 15. října 2012 byl zrušen, 
                        nahrazen byl přílohou č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 20/2012 ze dne 
                        15. října 2012 
 

   příloha č. 4 - Rozpis okresních soutěží Frýdek-Místek 2012- 2013 (38 stránek) 
                        bodem 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 14/2012 ze dne 13. září 2012 byly uvedeny  
                        opravy a změny, 
                        bodem 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 20/2012 ze dne 15. října 2012 byla uvedena  
                        změna v příloze č. 4 „Listina rozhodčích okresních soutěží Frýdek-Místek soutěžní ročník  
                        2012/2013, 
                        bodem 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 21/2012 ze dne 21. října 2012 byla uvedena  
                        změna v bodu C1) Adresář organizačních pracovníků, hřišť, tělocvičen a hal, 
                        bodem 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 24/2012 ze dne 30. října 2012 byla uvedena  
                        změna v písmenu A „Všeobecná a technická ustanovení“, v bodu 1 „Registrační místa“. 

 
15/2012 ze dne 19. září 2012 (3 stránky) 
 

   příloha č. 1 - Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 2012 - 2013 č. 3  
                        (2 stránky) 
 

   příloha č. 2 - Pravidla minivolejbalu v barvách (11 stránek) 
 
16/2012 ze dne 24. září 2012 (2 stránky) 
 

   příloha č. 1 - Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 2012 - 2013 č. 4  
                        (1 stránka) 
 
17/2012 ze dne 3. října 2012 (1 stránka) 
 

   příloha č. 1 - Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 2012 - 2013 č. 5  
                        (2 stránky) 
 
18/2012 ze dne 6. října 2012 (1 stránka) 
 

   příloha č. 1 - Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 2012 - 2013 č. 6  
                       (1 stránka) 
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19/2012 ze dne 8. října 2012 (1 stránka) 
 

   příloha č. 1 - Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 2012 - 2013 č. 7      
                        (1 stránka) 
20/2012 ze dne 15. října 2012 (2 stránky) 
 

   příloha č. 1 - Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 2012 - 2013 č. 8  
                        (1 stránka) 
 

   příloha č. 2 - Přehled rozhodčích dle věku soutěžní ročník 2012 - 2013 (1 stránka) 
 
21/2012 ze dne 21. října 2012 (2 stránky) 
 

   příloha č. 1 - Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 2012 - 2013 č. 9  
                        (1 stránka) 
 

   příloha č. 2 - Oznámení KR ČVS k výstroji hráčů libero (1 stránka) 
 

   příloha č. 3 -  Oznámení KR ČVS k použití oficiálních míčů (1 stránka) 
 

   příloha č. 4 -  Oznámení KR ČVS k pravidlu 4.3 Výstroj (1 stránka) 
 
22/2012 ze dne 24. října 2012 (2 stránky) 
 

   příloha č. 1 - Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 2012 - 2013                       
                        č. 10 (1 stránka). 
 

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

   příloha č. 3 - Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích okresní  
                        soutěž ženy za podzim 2012 - soutěžní ročník 2012/2013“ (1 stránka). 
 

   příloha č. 4-  Pravidla, jejich upřesnění a sjednocení výkladů (16 stránek) 
 
23/2012 ze dne 26. října 2012 (1 stránka) 
 

   příloha č. 1 - Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých  
                        2012 - 2013 č. 11 (1 stránka) 
 
24/2012 ze dne 30. října 2012 (1 stránka) 
 

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

 
25/2012 ze dne 7. listopadu 2012 (1 stránka) 
 

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

   příloha č. 2 -  Rozpis okresní soutěže Frýdek-Místek žactva 2012 - 2013 (3 stránky) 
 
26/2012 ze dne 17. listopadu 2012 (5 stránek) 
 

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

   příloha č. 2 - Vyhodnocení okresní soutěže muži za podzim 2012 soutěžní ročník 2012/2013 
                         (3 stránky) 
 

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

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

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

   příloha č. 6 - Přednáška Milana Labašty - v programu „pdf“ (16 stránek)    

   příloha č. 7 - Přednáška Milana Labašty - v programu „ppt“ (16 stránek). 
 
27/2012 ze dne 26. listopadu 2012 (1 stránka) 
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28/2012 ze dne 4. prosince 2012 (3 stránky) 
 

   příloha č. 1 - Směrnice o členství v ČVS - změna 02/2012 (3 stránky) 
 

   příloha č. 2 - Soutěžní řád volejbalu - změna 02/2012 včetně 4 příloh (19 stránek) 
                        účinnost od 1. července 2013 
 

   příloha č. 3 - Přestupní řád volejbalu - změna 02/2012 včetně 5 příloh (12 stránek) 
                        účinnost od 1. července 2013 
 

   příloha č. 4 - Licenční příspěvky v ČVS“ - změna 01/2012 včetně 1 přílohy (4 stránky) 
 

   příloha č. 5 - Financování Krajských volejbalových svazů (2 stránky) 
 

   příloha č. 6 - Archivační a skartační řád ČVS včetně 5 příloh (10 stránek) 
 

   příloha č. 7 - Statut sportovních středisek a sportovních center mládeže ČVS včetně 2 příloh 
                        (9 stránek) 
 

   příloha č. 8 - Statut vrcholových sportovních center ČVS včetně 1 přílohy (4 stránky) 
 

   příloha č. 9 - Sbírka směrnic a předpisů ČVS 
                        (platnost od 25. listopadu 2012, od 1. července 2012, od 1. dubna 2012, 
                        od 15. února 2012). 
 
29/2012 ze dne 20. prosince 2012 (1 stránka) 
 

   příloha č. 1 - Oficiální pravidla volejbalu 2013 - 2016 v anglické verzi (88 stránek) 
 
30/2012 ze dne 31. prosince 2012 (2 stránky) 
 

   příloha č. 1: - Plán činnosti KR OVS Frýdek-Místek pro rok 2012 (9 stránek) 
 

   příloha č. 2:-  Oficiální pravidla volejbalu 2011 - 2012, český překlad (56 stránek) 
 

   příloha č. 3 -  Oficiální pravidla volejbalu 2011 - 2012, anglické vydání (51 stránek) 
 

   příloha č. 4 - Oficiální pravidla volejbalu 2011 - 2012 diagramy, anglické vydání (20 stránek) 
 

   příloha č. 5 -  Seznam vydaných zpravodajů KR OVS Frýdek-Místek za období 2002 - 2012 (20 stránek) 
 
 
                                                                                                                   předseda KR 
                                                                                                                   ing. Jiří Rucki 


