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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 

 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek 
č. 8/2013 ze dne 22. července 2013

 

 
1. Komise rozhodčích Moravskoslezského Krajského volejbalového svazu  

 

 Pro volební období 2013 - 2016 byla vytvořena KR MS KVS ve složení: 
 

Ing. Jan Slezák - předseda, 
členové - Mgr. Vlastimil Kovář, Radek Bohačík, Zdeněk Grabovský, Werner Cigán. 

 
2. Semináře rozhodčích v roce 2013 
 

 Každoročně se konají krajské semináře rozhodčích, a to ve dvou termínech. 
 

 V letošním roce se budou konat v Ostravě 8. září 2013 a 15. září 2013. 
 

 Tyto semináře jsou pro všechny rozhodčí listiny okresu Frýdek-Místek (kromě ligových rozhodčích) 
povinné. 
 

 Zvláště účast je povinná pro rozhodčí, kteří se nepřihlásili do krajských soutěží a řídí pouze 
okresní soutěže. 
 

 Neúčast na semináři může mít za následek vyřazení z listiny rozhodčích okresu Frýdek-Místek. 
 

 Od 1. července 2013 platí OPV 2013 - 2016, takže je nutné se s nimi seznámit. 
 Jsou v nich uvedeny zásadní změny (například udělování sankcí za nevhodné chování, libero a 
mnoho dalších).    

 
3. Pravidlo 9.2.4 OPV 
 

I. FIVB dne 22. dubna 2013 vyhlásila pozastavení pravidla týkajícího se úderu horním odbitím. 
   Výbor FIVB se rozhodl o pozastavení realizace pravidla 9.2.4 OPV, jelikož vliv tohoto pravidla na hru    
   není takový, jak se očekávalo. 
   Toto rozhodnutí bylo provedeno během setkání, které se konalo v sídle FIVB (Lozanno) v dubnu  
   2013 po zářijovém Kongresu FIVB konaným v roce 2012. 
 

 Rozhodnutí výboru FIVB: 
 

1. V souvislosti s tím, že výbor FIVB má kompetence a povinnost rozhodnout v nutných a výjimečných  
    případech ve smyslu Konstituce a zároveň ve všeobecném zájmu FIVB, 
    realizace pravidla 9.2.4 OPV je pozastavena, jelikož vliv pravidla doposud nepřinesl očekávané  
    efekty. 
 

2. Komise pravidel hry provedla nutné prověřování a porovnala je již s obdrženými za účelem určení,  
    zda nové pravidlo splňuje cíl, pro který byl určen. Toto bylo sděleno výboru FIVB. 
 
II. Test bodování v Evropské lize CEV 2013 
 

 V souvislosti s rozhodnutím FIVB ze dne 5. dubna 2013 byly soutěže Evropské ligy v roce 2013 
určeny pro testování nového systému bodování s cílem sjednocení do budoucna zásad 
beachvolejbalu a halového volejbalu.       
 

 Během letošního ročníku Evropské ligy každý set byl hrán do 21 bodů (5. set do 15 bodů). 
Počítalo se s jedním technickým oddechovým časem po získaném 12 bodu kromě tie-breaku, ostatní 
zásady zůstávaly v nynější podobě. 
 

V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2013 je uveden v anglickém znění  
„Referee Instructions regarding rule changes and rule trials“. 
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4. Směrnice ČVS 
 

 Bodem 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2013 ze dne 28. června 2013 bylo sděleno, že   
na 1. zasedání výboru ČVS konaném 19. 5. 2013 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 
 

 Tyto směrnice ČVS byly legislativní komisi ČVS vydány ve sbírce směrnic ČVS na webových 
stránkách cvf.cz začátkem července 2013. 
 

V příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2013 je uvedena  
„Směrnice ČVS č. 04/2011 Soutěžní řád volejbalu - změna 03/2013 s účinnosti od 1. července 2013“. 
 

V příloze č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2013 je uvedena  
„Směrnice ČVS č. 06/2011 Přestupní řád volejbalu - změna 03/2013 s účinnosti od 1. července 2013“. 
 

V příloze č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2013 je uvedena  
„Směrnice ČVS č. 07/2012 Disciplinární řád volejbalu - změna č. 01/2013 s účinnosti od 1. července 
2013“. 
 

5. Sbírka směrnic a předpisů ČVS platná od 1. července 2013 
 

 Na webových stránkách cvf.cz byla v červenci 2013 uvedena „Sbírka směrnic a předpisů ČVS“, ve 
které najdete nejaktuálnější tabulkový přehled platných směrnic a předpisů, s pořadovými a 
jednacími čísly, s daty schválení a nabytí účinnosti, včetně všech prováděcích předpisů a příloh. 
 

 V příloze č. 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2013 je uvedena „Sbírka směrnic a předpisů 
ČVS “ (platnost od 1. července 2013, od 7. května 2013, od 10. dubna 2013, od 25. listopadu 2012, 
od 1. července 2012, od 1. dubna 2012, od 15. února 2012, od 27. listopadu 2011, 
od 20. července 2011). 
 

 Tímto se zároveň upravuje a doplňuje příloha č. 7 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2013 
ze dne 5. února 2013. 

 
6. Listina rozhodčích okresu Frýdek-Místek pro soutěžní ročník 2013 - 2014 
 

 Zaslané přihlášky rozhodčích byly uvedeny v bodu 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2013 
ze dne 28. června 2013. 
 

 Moji chybou v tomto bodu nebyla uvedena přihláška rozhodčího Ing. Štrouf Dobroslav, která mi byla 
zaslaná dne 9. června 2013, za což se jmenovanému rozhodčímu tímto omlouvám. 
 

 Bez zaslané přihlášky potvrdil mailem dne 4. července 2013 řízení rozhodčí Šrámek Rudolf. 
 

 Dne 15. července 2013 na můj telefonický dotaz potvrdil řízení rozhodčí Oldřich Štork 
(přihláška nebyla zaslaná).  
 

 Nedostal jsem informace od rozhodčích: 
 

Cigánová Petra, Cigánová Michaela, Kubalová Barbora, Mičulka Jan Bc. 
 

V příloze č. 6 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2013 je uvedena  
„Listina rozhodčích okresu Frýdek-Místek pro soutěžní období 2013/2014“. 
 

 KR OVS Frýdek-Místek si vyhrazuje možnost dodatečného doplnění této listiny.  
 

 Přihlášky rozhodčích měly být zaslány nejpozději do 15. června 2013, lhůta pro zaslání přihlášek 
rozhodčích k řízení utkání okresních přeborů Frýdek-Místek 2013/2014 byla výjimečně prodloužena 
do 7. července 2013 jako konečný termín. 
 

 Na 4. zasedání výboru OVS Frýdek-Místek konaném dne 25. července 2013 bude předložena pro 
účely vydání přílohy č. 4 rozpisu okresních soutěží „Listina rozhodčích okresních přeborů dospělých 
2013 - 2014).  
 

 Okresní přebory dospělých by se měly konat za účasti cca stejného počtu družstev jako v minulém 
ročníku, tj. muži 11 družstev, ženy 6 družstev. 
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7. Turnaj rozhodčích 
 

 V sobotu 31. srpna 2013 se v Kopřivnici koná už 4. ročník „Memoriálu Rudolfa Lišky“, tj. turnaj pro 
rozhodčí moravskoslezského kraje. 
 

  Hrát se bude na venkovních kurtech, v případě nepříznivého počasí je zabezpečena hala. 
 

 Bylo by vhodné a spíše žádoucí vytvořit družstvo našeho okresu. 
 

 Za účelem vytvoření okresního družstva žádám tímto zájemce o sdělení účasti na tomto turnaji. 
 

 V příloze č. 7 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2013 jsou uvedeny  
„Informace pořadatele pro konání 4. ročníku Memoriálu Rudolfa Lišky ve volejbale rozhodčích“. 
 

Poznámka: 
 Pro účastníky je v informacích uveden pro účastníky platný průkaz rozhodčího. 
 

 Výklad tohoto znění od pořadatele turnaje nemám. 
 

 Průkaz rozhodčího se při ukončení platnosti už neobnovuje. 
 

 Dle článku 14 směrnice ČVS č. 05/2011 (nyní platná jako změna č. 01/2012 této směrnice s účinnosti 
dnem 1. července 2012) stávající průkazy rozhodčích dočasně nahrazují "Průkaz člena ČVS", a to až 
do dne ukončení jejich platnosti, nebo do dne jejich výměny za "Průkaz člena ČVS". 
 

8. Oficiální pravidla volejbalu 2013 - 2016 
 

 V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 29/2012 ze dne 20. prosince 2012 byly vydány 
v anglické verzi „Oficiální pravidla volejbalu 2013 - 2016“ schválené 33. kongresem FIVB, který se 
konal ve dnech 19. - 21. září 2012 v Anahaimu (USA - stát Californie). 
 

 Překlad těchto „Oficiálních volejbalových pravidel 2013 - 2016“ byl v červenci 2013 uveden na 
webových stránkách ČVS a tyto jsou platné v soutěžích ČVS od 1. července 2013. 
 

V příloze č. 8 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2013 jsou v českém překladu uvedeny  
„Oficiální pravidla volejbalu 2013 - 2016“. 
 

Přílohy: 
 

č. 1: Referee Instructions regarding rule changes and rule trials (1 stránka) 
 

č. 2: Směrnice ČVS č. 04/2011 Soutěžní řád volejbalu - změna 03/2013 
        s účinnosti od 1. července 2013 (19 stránek) 
 

č. 3: Směrnice ČVS č. 06/2011 Přestupní řád volejbalu - změna 03/2013 
        s účinnosti od 1. července 2013“ (12 stránek) 
 

č. 4: Směrnice ČVS č. 07/2012 Disciplinární řád volejbalu - změna č. 01/2013 
        s účinnosti od 1. července 2013 (12 stránek) 
 

č. 5: Sbírka směrnic a předpisů ČVS “ (platnost od 1. července 2013, od 7. května 2013, 
        od 10. dubna 2013, od 25. listopadu 2012, od 1. července 2012, od 1. dubna 2012, 
        od 15. února 2012, od 27. listopadu 2011, od 20. července 2011) 
 

č. 6: Listina rozhodčích okresu Frýdek-Místek pro soutěžní období 2013/2014 (2 stránky) 
 

č. 7: Informace pořadatele pro konání 4. ročníku Memoriálu Rudolfa Lišky ve volejbale rozhodčích 
        (2 stránky). 
 

č. 8: Oficiální pravidla volejbalu 2013 - 2016 v českém překladu (55 stránek) 
 
Rozdělovník C. 
                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                         ing. Jiří W. Rucki 
 


