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Okresní volejbalový svaz 
Frýdek-Místek 

Komise rozhodčích 
 

 
 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek - Místek 
č. 9/2013 ze dne 7. srpna 2013

 
 

1.  Vyhodnocení okresní soutěže dospělých za soutěžní ročník 2012/2013 
 

A) Vyhodnocení okresní soutěže ženy za soutěžní ročník 2012/2013 
 

  Dne 20. června 2013 byla dohrána okresní soutěž ženy soutěžní ročník 2012/2013. 
 

a) počet utkání v základní delegaci:  45 
 

b) celkový počet odehraných utkání:  45  
 

c) počet zrušených delegací:  0 
 

d) počet absencí rozhodčích:  0 
 

e) počet utkání řízených rozhodčím z lidu:  0 
 

f) počet omluv:  7 
    (Mičulka Jan Bc. - utkání č. 14, Kubalová Barbora - utkání č. 15, Mičulka Jan Bc. - utkání č. 17,  
     Kubalová Barbora - utkání č. 18, Ing. Štrouf Dobroslav - utkání č. 19, Windisch Ján - utkání č. 36,  
     Štork Oldřich - utkání č. 36), 
     tj. z odehraných 45 utkání 15,6 %  
 

g) počet provedených předelegací:  7 
    (Ing. Štrouf Dobroslav - utkání č. 14, Ing. Petrovský Pavel - utkání č. 15, 
     Windisch Ján - utkání č. 17, Halatová Petra - utkání č. 18, Ing. Petrovský Pavel - utkání č. 19, 
     Štork Oldřich - utkání č. 36, Ing. Svoboda Miroslav - utkání č. 36), 
     tj. z odehraných 45 utkání 15,6 % 
 

h) počet utkání řízených náhradním kvalifikovaným rozhodčím:  0 
 

i) počet provedených vzájemných výměn mezi rozhodčími:  10 
    (Kohout Karel > Ing. Kacíř Miroslav - utkání č. 2, Ing. Kacíř Miroslav > Kohout Karel - utkání č. 3,  

     Kohout Karel > Pszczolka Karel - utkání č. 7, Pszczolka Karel > Kohout Karel - utkání č. 8, 

     Ing. Petrovský Pavel > Windisch Ján - utkání č. 15, 

     Windisch Ján > Ing. Petrovský Pavel - utkání č. 17, Holešovský Pavel > Kohout Karel - utkání č. 20,  

     Kohout Karel > Holešovský Pavel - utkání č. 21, Ing. Kacíř Miroslav > Kohout Karel - utkání č. 38,  

     Halatová Petra > Cigánová Petra - utkání č. 45), 

    tj. z odehraných 45 utkání 22,2 %  
 

j) počet utkání bez provedené delegace:  0 
 

k) počet utkání bez provedené předelegace:  0 
 

l) počet utkání řízených kvalifikovaným rozhodčím:  45, tj. z odehraných 45 utkání 100 %
          

 

m) čerpáno bylo ze zaslaných vedoucím soutěže skenovaných i některými družstvy zápisů o utkání 
     (nemám zápis o utkání č. 43) 
 

n) změny termínů konání utkání: 
 

    Předehrávky: 1 (utkání č. 45). 
 

    Dohrávky:  3 (utkání č. 1, 4, 26). 
 

    Změny začátku utkání:  4 (utkání č. 13, 29, 32, 39). 
 

    Změny hřiště:  1 (utkání č. 39). 
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B) Vyhodnocení okresní soutěže muži za soutěžní ročník 2012/2013 
 

 Dne 21. června 2013 byla dohrána okresní soutěž muži soutěžní ročník 2012/2013. 
 

a) počet utkání v základní delegaci:  110 
 

b) celkový počet odehraných utkání:  110  
 

c) počet zrušených delegací:  3 

     podzim 2012: 2 (Pszczolka Karel - utkání č. 29, Cigánová Michaela - utkání č. 65), 

     jaro 2013: 1 (Holešovský  Pavel - utkání č. 65), 

    tj. z odehraných 110 utkání 2,7 % 
 

d) počet absencí rozhodčích:  1 (jaro 2013 - utkání č. 44), 

     nelze tuto považovat za absenci, jelikož delegovanému rozhodčímu ani KR nebyla sdělena změna  

     termínu konání utkání, 

     tj. z odehraných 110 utkání 0 % 
 

e) počet utkání řízených rozhodčím z lidu:  0 
 

f) počet omluv:  27 
 

   podzim 2012:  Ing. Rucki Jiří - utkání č. 3, Kubalová Barbora - utkání č. 4, 
    (13)                 Ing. Svoboda Miroslav - utkání č. 14, Ing. Štrouf Dobroslav - utkání č. 17, 
                           Ing. Štrouf Dobroslav - utkání č. 21, Cigánová Petra - utkání č. 26, 
                           Kubalová Barbora - utkání č. 30, Halatová Petra - utkání č. 32, 
                           Ing. Kacíř Miroslav - utkání č. 46, Mičulka Jan Bc. - utkání č. 50, 
                           Mičulka Jan Bc. - utkání č. 58, Ing. Rucki Jiří - utkání č. 59, 
                           Cigánová Petra - utkání č. 63, 
 

    jaro 2013:       Kubalová Barbora - utkání č. 2, Cigánová Michaela - utkání č. 4, 
    (14)                 Windisch Ján - utkání č. 4, Mičulka Jan Bc. - utkání č. 8, 
                           Kubalová Barbora - utkání č. 9, Halatová Petra - utkání č. 14, 
                           Windisch Ján - utkání č. 17, Kubalová Barbora - utkání č. 23, 
                           Ing. Kacíř Miroslav - utkání č. 33, Ing. Svoboda Miroslav - utkání č. 45, 
                           Mičulka Jan Bc. - utkání č. 48, Cigánová Michaela - utkání č. 48, 
                           Mičulka Jan Bc. - utkání č. 57, Halatová Petra - utkání č. 64, 
 

    tj. z odehraných 110 utkání 24,5 %  
 

g) počet provedených předelegací:  30 
 

    podzim 2012: Windisch Ján - utkání č. 3, Pszczolka Karel - utkání č. 4, 
    (15)                Šrámek Rudolf - utkání č. 14, Ing. Rucki Jiří - utkání č. 17, 
                           Windisch Ján - utkání č. 21, Ing. Rucki Jiří - utkání č. 26, 
                           Ing. Kacíř Miroslav - utkání č. 29, Ing. Svoboda Miroslav - utkání č. 30, 
                           Ing. Štrouf Dobroslav - utkání č. 32, Holešovský Pavel - utkání č. 46, 
                           Ing. Svoboda Miroslav - utkání č. 50, Ing. Štrouf Dobroslav - utkání č. 58, 
                           Ing. Štrouf Dobroslav - utkání č. 59, Ing. Štrouf Dobroslav - utkání č. 63, 
                           Holešovský Pavel - utkání č. 65, 
 

    jaro 2013:       Ing. Štrouf Dobroslav - utkání č. 2, Windisch Ján - utkání č. 4, 
    (15)                 Ing. Svoboda Miroslav - utkání č. 4, Pszczolka Karel - utkání č. 8, 
                           Cigánová Petra - utkání č. 9, Ing. Svoboda Miroslav - utkání č. 14, 
                           Ing. Dobroslav Štrouf - utkání č. 17, Šrámek Rudolf - utkání č. 23, 
                           Pszczolka Karel - utkání č. 33, Cigánová Petra - utkání č. 45, 
                           Cigánová Michaela - utkání č. 48, Šrámek Rudolf - utkání č. 48, 
                           Windisch Ján  - utkání č. 57, Windisch Ján - utkání č. 64, 
                           Cigánová Michaela - utkání č. 65, 
 

     tj. z odehraných 110 utkání 27,3 % 
 

h) počet utkání řízených náhradním kvalifikovaným rozhodčím:  1 

     (jaro 2013 - utkání č. 44 - Zeman René) 
 

    tj. z odehraných 110 utkání 0,9 % 
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i) počet provedených vzájemných výměn mezi rozhodčími:  3 
 

   jaro 2013: 

   (Halatová Petra > Holešovský Pavel - utkání č. 21, 

    Holešovský Pavel > Halatová Petra - utkání č. 30,  

    Cigánová Petra > Halatová Petra - utkání č. 53), 

   tj. z odehraných 45 utkání 2,7 %  
 

j) počet utkání bez provedené delegace:  0 
 

k) počet utkání bez provedené předelegace:  0 
 

l) počet utkání řízených kvalifikovaným rozhodčím:  110, tj. z odehraných 110 utkání 100 %
          

 

m) čerpáno bylo z předaných mi vedoucím soutěže všech originálů zápisů o utkání 
     a mně zaslaných některými družstvy skenovaných zápisů o utkání 
 

n) změny termínů konání utkání: 
 

    Předehrávky: 2 (podzim 2012 - utkání č. 59, jaro 2013 - utkání č. 5). 
 

    Dohrávky: 21 (10 podzim 2012 - utkání č. 17, 22, 24, 29, 30, 32, 38, 63, 65, 66, 
                            11 jaro 2013 - utkání č. 2, 3, 11, 18, 22, 24, 28, 35, 44, 46, 57). 
 

    Změny začátku utkání:  12 (3 podzim 2012 - utkání č. 26, 30, 50, 
                                                 9 jaro 2013 - 4, 6, 8, 15, 23, 29, 38, 45, 51). 
 

    Změny hřiště: 15 (3 podzim 2012 - utkání č. 26, 30, 50, 
                                 12 jaro 2013 - 3, 6, 8, 17, 23, 30, 35, 41, 47, 52, 56, 62). 
 
C) Vyhodnocení okresní soutěže muži + ženy za soutěžní ročník 2012/2013 
 

a) počet utkání v základní delegaci:  155 
 

b) celkový počet odehraných utkání:  155  
 

c) počet zrušených delegací: 3, tj. z odehraných 155 utkání 1,9 %  
 

d) počet absencí rozhodčích:  1 

    tato absence u mužů na jaře 2013 byla zaviněná nesdělením termínu konání odloženého utkání  

    rozhodčímu ani KR,  

    tj. z odehraných 155 utkání 0 %. 
  

e) počet utkání řízených rozhodčím z lidu:  0 
 

f) počet omluv:  34, tj. z odehraných 155 utkání 21,9 %  
 

 

g) počet provedených předelegací:  37, tj. z odehraných 155 utkání 23,9 %    

 

h) počet utkání řízených náhradním kvalifikovaným rozhodčím:  1 

    tj. z odehraných 155 utkání 0, 6 %  
 

i) počet provedených vzájemných výměn mezi rozhodčími:  13, 
   tj. z odehraných 155 utkání 8,4 % 
 

j) počet utkání bez provedené delegace:  0 
 

k) počet utkání bez provedené předelegace:  0 
 

l) počet utkání řízených kvalifikovaným rozhodčím:  155, tj. z odehraných 155 utkání 100 %
          

 

m) změny termínů konání utkání: 
 

  Předehrávky: 3.    
 

  Dohrávky: 24. 
 

  Změny začátku utkání:  16. 
 

  Změny hřiště: 16. 
 
D) Rozhodčím děkuji za 100 % účast na utkáních a včasné omluvy. 
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2.  Vyhodnocení okresních soutěží dospělých za jaro 2013 soutěžní ročník 2012/2013 
 

 V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek - Místek č. 9/2013 je uvedeno 
„Vyhodnocení okresní soutěže ženy za jaro 2013 soutěžní ročník 2012/2013“. 
 

U jednotlivých utkání jsou uvedeny tučným písmem změny vydané v 17 předelegacích včetně mužů 
uvedených ve zpravodajích KR OVS Frýdek-Místek: 
 

č.  3  -  příloha č. 1 zpravodaje č. 15/2012 ze dne 19. září 2012 (body 6 - 13) 
 

č.  4  -  příloha č. 1 zpravodaje č. 16/2012 ze dne 24. září 2012 (body 4 - 6) 
 

č.  5  -  příloha č. 1 zpravodaje č. 17/2012 ze dne 3. října 2012 (body 7 - 11) 
 

č.  6  -  příloha č. 1 zpravodaje č. 18/2012 ze dne 6. října 2012 (bod 3) 
 

č.  8  -  příloha č. 1 zpravodaje č. 20/2012 ze dne 15. října 2012 (bod 2) 
 

č.  9  -  příloha č. 1 zpravodaje č. 21/2012 ze dne 21. října 2012 (body 3 - 5) 
č. 17 -  příloha č. 6 zpravodaje č.   9/2013 ze dne 7. srpna 2013 (body 17 - 20) 
 

 Vyhodnocení bylo provedeno na základě: 
 

- základních delegací uvedených v příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 9/2012 
   ze dne 10. srpna 2012 
 

- doplněných základních delegací uvedených v příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek 
   č. 14/2012 ze dne 13. září 2012 (okresní soutěž ženy byla doplněna o družstvo TJ Sokol Hnojník B) 
 

- skenovaných zápisů o utkání (nemám zápis o utkání č. 43) 
 

- vlastních záznamů 
 

- VIS 
 

- a podle výše uvedených předelegacích a změnách č. 3 - 6, 8 - 9, 17 jako duplicita zveřejňovaných  
   zároveň ve VIS. 
 
V příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 9/2013 je uvedeno 
„Vyhodnocení okresní soutěže muži za jaro 2013 soutěžní ročník 2012/2013“. 
 

 U jednotlivých utkání jsou uvedeny tučným písmem změny vydané v 17 předelegacích uvedených 
postupně ve zpravodajích KR OVS Frýdek-Místek: 
 

č.  1   -  příloha č. 3 zpravodaje č. 10/2012 ze dne 22. srpna 2012 (body 1 - 2) 
č.  2   -  příloha č. 11 zpravodaje č. 13/2012 ze dne 31. srpna 2012 (body 1 - 2) 
č.  3   -  příloha č. 1 zpravodaje č. 15/2012 ze dne 19. září 2012 (body 1 - 5) 
 

č.  4   -  příloha č. 1 zpravodaje č. 16/2012 ze dne 24. září 2012 (body 1 - 3) 
 

č.  5   -  příloha č. 1 zpravodaje č. 17/2012 ze dne 3. října 2012 (body 1 - 6) 
 

č.  6   -  příloha č. 1 zpravodaje č. 18/2012 ze dne 6. října 2012 (body 1 - 2) 
č.  7   -  příloha č. 1 zpravodaje č. 19/2012 ze dne 8. října 2012 (body 1 - 3) 
č.  8   -  příloha č. 1 zpravodaje č. 20/2012 ze dne 15. října 2012 (bod 1) 
č.  9   -  příloha č. 1 zpravodaje č. 21/2012 ze dne 21. října 2012 (body 1 - 2) 
č. 10  -  příloha č. 1 zpravodaje č. 22/2012 ze dne 15. října 2012 (body 1 - 2) 
č. 11  -  příloha č. 1 zpravodaje č. 23/2012 ze dne 28. října 2012 (body 1 - 4) 
č. 12  -  příloha č. 1 zpravodaje č. 24/2012 ze dne 30. října 2012 (bod 1) 
č. 13  -  příloha č. 1 zpravodaje č. 25/2012 ze dne 7. listopadu 2012 (body 1 - 3) 
č. 14  -  příloha č. 2 zpravodaje č.   3/2013 ze dne 26. března 2013 (body 1 - 7) 
č. 15  -  příloha č. 3 zpravodaje č.   4/2013 ze dne 6. dubna 2013 (body 1 - 2) 
č. 16  -  příloha č. 1 zpravodaje č.   5/2013 ze dne 19. dubna 2013 (body 1 - 4) 
č. 17  -  příloha č. 6 zpravodaje č.   9/2013 ze dne 7. srpna 2013 (body 1 - 16) 
 

 Vyhodnocení bylo provedeno na základě: 
 

- základních delegací zaslaných v příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 9/2012 
   ze dne 10. srpna 2012 
 

- originálů a skenovaných zápisů mi předaných dne 14. listopadu 2012 (za podzim 2012) 
   a 8. července 2013 (za jaro 2013) vedoucím soutěže Petrem Pavlíkem 
 

- ze souhrnu z předaných mi zápisů o utkání vedoucím soutěže Petrem Pavlíkem a ze zaslaných    
  skenovaných zápisů o utkání jednotlivými družstvy 
 

- vlastních záznamů 
 

- VIS 
 

- a podle výše uvedených předelegacích a změnách č. 1 - 17 jako duplicita zveřejňovaných  
   zároveň ve VIS. 
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3.  Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí 
     rozhodčích za soutěžní ročník 2012/2013 okresní soutěž muži 
   

 V příloze č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 9/2013 je uvedeno 
„Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích 
  za soutěžní ročník 2012/2013 okresní soutěž muži“. 
 

 Celkem z odehraných 110 utkání bylo 110 utkání řízeno delegovaným rozhodčím, tj. 100 %, 
 z toho 1 utkání řízeno náhradním kvalifikovaným rozhodčím z důvodu neoznámení delegovanému  
 rozhodčímu ani KR změny termínu konání utkání. 
 

4.  Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí 
     rozhodčích za soutěžní ročník 2012/2013 okresní soutěž ženy 
   

 V příloze č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 9/2013 je uvedeno 
„Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích 
  za soutěžní ročník 2012/2013 okresní soutěž ženy“. 
 

 Celkem z odehraných 45 utkání bylo 45 utkání řízeno delegovaným rozhodčím, tj. 100 %. 
 

5.  Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí 
     rozhodčích za soutěžní ročník 2012/2013 okresní soutěže dospělí 
   

 V příloze č. 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 9/2013 je uvedeno 
„Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích 
  za soutěžní ročník 2012/2013 okresní soutěže muži + ženy“. 
 

 Celkem z odehraných 155 utkání bylo 155 utkání řízeno delegovaným rozhodčím, tj. 100 %. 
 z toho 1 utkání řízeno náhradním kvalifikovaným rozhodčím z důvodu neoznámení delegovanému  
 rozhodčímu ani KR změny termínu konání utkání. 
 

6. Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých  
    2012 - 2013 č. 17 
 

 V příloze č. 6 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 9/2013 
 je uvedena dodatečně jako duplicita VIS 
„Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 2012 - 2013 č. 17“. 
 

Přílohy: 
 

č. 1: Vyhodnocení okresní soutěže ženy za jaro 2013 soutěžní ročník 2012/2013 (4 stránky) 
 

č. 2: Vyhodnocení okresní soutěže muži za jaro 2013 soutěžní ročník 2012/2013 (11 stránek) 
 

č. 3: Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí okresní soutěž muži  
        za soutěžní ročník 2012/2013“ (1 stránka) 
 

č. 4: Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí okresní soutěž ženy  
        za soutěžní ročník 2012/2013“ (1 stránka) 
 

č. 5: Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí okresní soutěže 
        muži + ženy za soutěžní ročník 2012/2013“ (1 stránka) 
 

č. 6:  Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 2012 - 2013 
         č. 17 (5 stránek) 
 
Rozdělovník C. 
                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                         ing. Jiří W. Rucki 


