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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 

 
 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek 
č. 3/2013 ze dne 26. března 2013

 

 
1. Oficiální pravidla volejbalu 2013 - 2016 
 

 Pravidla volejbalu 2013 - 2016“ budou ve všech soutěžích ČVS aplikovány od 1. července 2013 
(schváleno bylo správní radou ČVS na 47. zasedání dne 6. března 2013). 
 

 Tyto byly v anglické verzi uvedeny bodem 1, v příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek 
č. 29/2012 ze dne 20. prosince 2012 a jejich překlad bude KR ČVS včas vydán. 
 

 Jarní část 2013 okresních soutěží dospělých se bude hrát podle OPV 2011 - 2012. 
 

 Soutěžní ročník 2013 - 2014 okresních přeborů Frýdek-Místek se bude hrát podle pravidel volejbalu 
2013 - 2016.   
 

 Jelikož okresní přebory dospělých soutěžního ročníku 2013 - 2014 budou jako vždy začínat dříve než 
krajské přebory, bude nutno s KR MS KVS konzultovat konání pravidelných krajských seminářů 
rozhodčích, které se pravidelně konají na přelomu měsíců srpen - září. 
 

 Všem rozhodčím řídících okresní přebory 2013 - 2014 budou změny včetně OPV včas oznámeny. 
 

 Tímto se upravují a doplňují informace uvedené v bodu 7 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek 
č. 1/2013 ze dne 5. února 2013. 
 

 Zároveň dojde v soutěžním ročníku 2013 - 2014 v okresních přeborech ke změnám, které se budou 
aplikovat v různých metodických pokynech KR OVS Frýdek-Místek, jako například: 
 

- okresní přebory Frýdek-Místek v zápise o utkání nutno označovat jako mistrovské  
 

- soupisky, které družstva předkládají rozhodčímu před utkáním, budou vytvořené na stránkách ČVS 
  (tímto na soupisce můžou být uvedeni pouze hráči, kteří mají zaplacené licenční příspěvky)  
 

- pojmenování soutěží bude okresní přebor 

 
2. Školení rozhodčích III. třídy 2013 
 

 Komise rozhodčích Moravskoslezského kraje oznamuje pořádání školení rozhodčích III. třídy, 
které se uskuteční ve dnech: 
8. - 9. června 2013 částí teoretickou v Hlučíně, 
15. června 2013 částí praktickou v Hodslavicích. 
 

 Výše školného závisí na počtu účastníků (cca 1000 Kč). 
 KR MS KVS Vás tímto také žádá o zprostředkování nabídky ke školení rozhodčích volejbalu III. třídy 
ve Vašich družstvech, oddílech a dalším i nevolejbalovém okolí. 
 

 V případě zájmu řádně vyplněnou závaznou přihlášku nutno zaslat na adresu 
komise.rozhodcich@seznam.cz  nejpozději do 19. května 2013. 
 

 Informace o školení rozhodčích III. třídy jsou uvedeny na webových stránkách moravskoslezského 
volejbalového kraje. 
 

V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 3/2013 je uvedena 
„Závazná přihláška na školení rozhodčích“. 

 
3. Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých  
    2012 - 2013 č. 14 
 

 V příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 3/2013 je uvedena 
„Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 2012 - 2013 č. 14“. 
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4. Směrnice ČVS 
 

 Na 47. zasedání správní rady konaném dne 6. března 2013 byly schváleny: 
 

- příloha č. 1 „Smluvní požadavky SpS a SCM“ a příloha č. 2 „Bodované požadavky SpS a SCM“ 
  ke směrnici č. 17/2012 „Statut sportovních středisek a sportovních centr mládeže ČVS“ 
  pro soutěžní období 2013 - 2014 s účinností od 6. března 2013 
 

- příloha č. 1 „Podmínky a požadavky na projekty VSC“ ke směrnici č. 18/2012 „Statut vrcholových  
  sportovních center ČVS“ pro soutěžní období 2013 - 2014 s účinnosti od 1. července 2013 

 
5. Poznámka 
 

 Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2013 byl bez rozdělovníku vydán dne 8. března 2013 
včetně 6 příloh. Byl uveden na webových stránkách KR OVS. 

 
Přílohy: 
 

č. 1: Závazná přihláška na školení rozhodčích (1 stránka) 
 

č. 2: Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 2012 - 2013 
        č. 14 (1 stránka) 
 

 
Rozdělovník C. 
                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                         ing. Jiří W. Rucki 
 


