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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 

 
 
 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek 
č. 7/2013 ze dne 28. června 2013

 

 

1. X. konference ČVS 
 

 V neděli 19. května 2013 v 10:00 hodin se v budově Nové radnice v Brně konala 10. konference 
Českého volejbalového svazu, kterou zahájil předseda Českého volejbalového svazu Zdeněk Haník. 
 

 Konference se zúčastnilo z celkového počtu 138 delegátů s hlasem rozhodujícím 120 delegátů, tj. 
86,95 %.    
 

 Hlavní částí programu konference byl proslov dosavadního předsedy Českého volejbalového svazu 
Zdeňka Haníka, který seznámil všechny přítomné s výsledky činností, které se jeho týmu za dobu jeho 
vedení podařilo dotáhnout do zdárného konce a na kterých je ještě stále třeba pracovat. 
 

 Zdeněk Haník sdělil delegátům i plány do budoucna, které by rád zrealizoval v případě jeho zvolení 
předsedou do dalšího volebního období. 
 

 Konference pro následující čtyřleté funkční období rozhodla o složení výboru ČVS z 58 členů 
a o složení kontrolní a revizní komise ČVS z 5 členů a 1 náhradníka. 
 

 V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2013 je uveden „Seznam členů výboru ČVS, 
seznam členů Správní rady ČVS, seznam členů kontrolní a revizní komise ČVS a seznam předsedů 
odborných komisí ČVS na období 2013/2017“. 
 

2. 1. zasedání výboru Českého volejbalového svazu 
 

 Ihned po skončení X. konference ČVS v neděli 19. května 2013 začalo 1. zasedání nově schváleného 
výboru ĆVS, kterého se z celkového počtu 58 členů s hlasem rozhodujícím zúčastnilo 54 členů, tj. 
93,1 %. 
 

 Na něm došlo k nejdůležitějšímu aktu dne, tím byla volba nového předsedy ČVS. 
 

 Jediným kandidátem na tento post byl jeho dosavadní předseda Zdeněk Haník, který svou funkci i pro 
další volební období obhájil. Zdeněk Haník dostal od delegátů výboru ČVS 52 hlasů, dva delegáti 
(mezi nimi sám Zdeněk Haník) se zdrželi hlasování. 
 

 Zdeněk Haník se poté ujal slova a navrhl výboru schválení členů Správní rady. Ta se rozrostla 
z dvanácti členů na čtrnáct. I v projednávání tohoto bodu byl výbor jednotný. 
 

 Po krátké přestávce pokračovali delegáti výboru v jednání. Zprávu o hospodaření a ekonomice svazu 
přednesli Zdeněk Meitner a Robert Urbánek, Jaroslav Huk seznámil přítomné s prací kontrolní a 
revizní komise.  
 

 Výbor ČVS vzal na vědomí, že předsedou kontrolní a revizní komise ČVS pro následující čtyřleté 
období byl zvolen Jaroslav Huk. 
 

 Byly projednány a schváleny změny směrnic ČVS: 
 

- č. 04/2011 Soutěžní řád volejbalu - změna 03/2013 s účinnosti od 1. července 2013 
- č. 06/2011 Přestupní řád volejbalu - změna 03/2013 s účinnosti od 1. července 2013 
- č. 07/2012 Disciplinární řád volejbalu - změna č. 01/2013 s účinnosti od 1. července 2013 
 

 Změny budou legislativní komisi ČVS vydány ve sbírce směrnic ČVS do 30. června 2013 
(viz sdělení v bodu G odstavec 7 usnesení z 1. zasedání výboru ČVS konaného 19. května 2013). 
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3. 48. zasedání správní rady ČVS konané dne 10. dubna 2013  
 
 Na 48. zasedání správní rady ČVS konaném dne 10. dubna 2013 byl projednán a schválen prováděcí 
předpis „Školení rozhodčích a školitelů v ČVS“ ke směrnici č. 08/2011 „Školení a jmenování trenérů, 
rozhodčích a školitelů v ČVS“ včetně 2 příloh - změna 01/2013. 
 

Tímto se opravuje prováděcí předpis „Školení rozhodčích školitelů v ČVS“ včetně 2 příloh ke směrnici 
ČVS č. 08/2011 vydaný v příloze č. 7 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8 ze dne 10. srpna 2011. 
 

 V příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2013 je uveden prováděcí předpis „Školení 
rozhodčích a školitelů v ČVS“ ke směrnici č. 08/2011 „Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a 
školitelů v ČVS“ včetně 2 příloh - změna 01/2013. 
 

4. Přihlášky rozhodčího k řízení utkání okresních přeborů Frýdek-Místek 
    2013 - 2014 

 
 Přihlášky doposud mailem zaslali rozhodčí v pořadí: 
 

Ing. Miroslav Kacíř (28. května 2013), Halatová Petra (28. května 2013), 
Duraj Dušan (28. května 2013), Pszczolka Karel (5. června 2013), Windisch Ján (9. června 2013), 
Holešovský Pavel (14. června 2013), Kohout Karel (17. června 2013), 
Ing. Petrovský Pavel (19. června 2013), Ing. Svoboda Miroslav (19. června 2013). 
 

 Tímto pro listinu rozhodčích okresu Frýdek-Místek 2013/2014 je prozatímně přihlášeno včetně mé 
osoby 10 rozhodčích. 
 

 Přihlášky rozhodčích měly být zaslány nejpozději do 15. června 2013. 
 

 Tímto se lhůta pro zaslání přihlášek rozhodčích k řízení utkání okresních přeborů Frýdek-Místek 
2013/2014 výjimečně prodlužuje do 7. července 2013 jako konečný termín. 
 

 Na 3. zasedání výboru OVS Frýdek-Místek konaném dne 8. července 2013 bude předložena pro 
účely vydání rozpisu okresních soutěží listina rozhodčích okresních přeborů.  
 

 Upozorňuji, že přihlášky k okresním soutěžím se musí zasílat, i když rozhodčí uvedený na listině 
rozhodčích 2012/2013 chce být uveden v soutěžním ročníku 2013/2014 uveden do klidu nebo se 
případně vzdát činnosti. 
 

Je to slušnost, ba spíše i povinnost, aby rozhodčí i tuto skutečnost oznámili.  
 
 

 Přihlášky se každoročně zasílají i ke krajským soutěžím, proto opětovně neshledávám žádný důvod, 
proč by se neměly zasílat i směrem k okresům. 
 

 Zvláště nutno v nové listině rozhodčích ověřit a zaznamenat veškeré údaje (telefonní spojení 
a podobně) a vzít ohled na sdělené připomínky rozhodčích pro určení základní delegace.  
 

 Pro zpětné zařazení rozhodčího uvedeného do klidu na listinu okresních rozhodčích Frýdek-Místek 
platí prováděcí směrnice KR OVS Frýdek-Místek. 
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Přílohy: 
 

č. 1: Seznam členů výboru ČVS, seznam členů Správní rady ČVS, seznam členů kontrolní a revizní  
        komise ČVS a seznam předsedů odborných komisí ČVS na období 2013/2017 (2 stránky) 
 

č. 2: Prováděcí předpis „Školení rozhodčích a školitelů v ČVS“ ke směrnici č. 08/2011 „Školení a  
        jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS“ včetně 2 příloh - změna 01/2013 (10 stránek). 
 

Rozdělovník C. 
                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                         ing. Jiří W. Rucki 
 


