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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 

 
 
 
 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek 
č. 10/2013 ze dne 19. srpna 2013

 

 

1. Komise rozhodčích ČVS na období 2013 - 2017 
 

 Předsedou KR ČVS byl na 1. zasedání Správní rady ČVS konaném dne 5. června 2013 jmenován 
Pavel Zeman. 
 

 Na 1. zasedání KR ČVS konaném dne 21. června 2013 v Brně bylo schváleno složení KR ČVS pro 
volební období 2013 - 2017. 
 

- předseda - Pavel Zeman, který má ve své kompetenci zpracování podkladů pro jednání SR ČVS,  
  přípravu plánu činnosti a jednání, tvorbu rozpočtu a hodnocení rozhodčích 
 

- místopředseda Milan Labašta (komunikace s dalšími odbornými orgány ČVS, příprava systémových  
  opatření) 
 

- člen Jaromír Antušák (koordinace a řízení spolupráce s KR KVS) 
 

- sekretář - René Činátl (hospodaření, administrativa, zápisy, zajištění seminářů a školení, 
  komunikace se sekretariátem ČVS, zveřejňování materiálů na webu ČVS) 
 

- člen Jakub Gall (delegace, výchova a vzdělávání rozhodčích žen) 
 

- člen Martin Hudík (pravidla a výklad pravidel, vzdělávání rozhodčích, odborná příprava školení 
  a seminářů, mezinárodní komunikace, delegace na mezinárodní utkání na území ČR) 
 

- člen Zdeněk Škoda (kompletní agenda delegátů ČVS, zajištění hodnocení rozhodčích) 
 

Subkomise KR ČVS: 
 

- školení a pravidel - předseda Martin Hudík, člen Milan Labašta 
 

- delegační (pro soutěže řízené ČVS) - předseda Jakub Gall, 
  členové Břetislav Popadinec, Pavel Zeman, Ladislav Sazama 
 

- delegátů ČVS - předseda Zdeněk Škoda, členové Jiří Dvořák, Miloslav Vaniš 
 

- výchovy a vzdělávání rozhodčích žen - předseda Jakub Gall, člen Karin Záhorcová 
 

- hodnocení rozhodčích - předseda Pavel Zeman (listina B), členové Zdeněk Škoda (listiny „A“ a „a“),  
  Jakub Gall (listina C)  
   

2. Seminář CEV v Montreux 
 

 V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 10/2013 je uvedena 
zpráva ze semináře CEV - Montreux (Švýcarsko) konaném v dnech 31. 5. - 2. 6. 2013, kterou 
zpracovali Milan Labašta a Martin Hudík. 
 

 Pokud výklad pravidel v něm uvedený ohledem mírně nevhodného chování nebude pro rozhodčí 
úplně jasný, bude do zahájení okresního přeboru vydán metodický pokyn, který bude platit přechodně 
pouze pro první tři kola mužů a první dvě kola žen podzimu 2013. 
 

 To znamená, že po seminářích rozhodčích konaných 7. září 2013 (ligový) a 8. září 2013 (krajský) už 
to bude řešeno v rámci výkladu na těchto seminářích a sjednocení pro okresní a krajské soutěže. 
 

 Jedná se zvláště o udělování napomenutí za mírně nevhodné chování a jejich záznam do zápisu o 
utkání. 
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 3. Listina rozhodčích okresu Frýdek-Místek pro soutěžní ročník 2013 - 2014 
 

 V příloze č. 6 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2013 ze dne 22. července 2013 byla uvedena 
listina rozhodčích okresu Frýdek-Místek. 
 

 Tato listina byla opravena (byl chybně uveden mail u rozhodčího Pavla Petrovského) a listina byla 
doplněna na 4. zasedání výboru OVS konaném dne 6. srpna 2013 o rozhodčí Michaelu Cigánovou, 
která přihlášku zaslala dne 12. srpna 2013. 
 

  Písemně tímto nezaslali přihlášku rozhodčí Rudolf Šrámek, Oldřich Štork. 
 

 Po vydání rozpisu soutěže je příloha č. 5 rozpisu doplněna o rozhodčího Radim Labuda. 
Tento rozhodčí se dne 16. srpna 2013 mailem u mne informoval o možnosti přihlášení se. 
Po následném telefonátu bylo mu sděleno, že rozhodčí je povinen se každoročně k řízení okresních 
soutěží písemně přihlásit a že seznam nově vyškolených rozhodčích III. třídy KR MS KVS, které 
proběhlo v dnech 8. - 9. června 2013 (teorie) a 15. června (praxe), mi doposud nebyl zaslán. 
 

V příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 10/2013 je uvedena opravena a doplněna 
„Listina rozhodčích okresních soutěží Frýdek-Místek pro soutěžní období 2013/2014“. 
 

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

4.  Přehled základních delegací rozhodčích v okresních přeborech muži + ženy 
     soutěžní ročník 2013/2014 
 

 Rozpis jednotlivých utkání okresního přeboru dospělých byl vydán STK ve VIS dne 7. srpna 2013. 
 

 Základní delegace rozhodčích na tyto okresní přebory dospělých byly provedeny dne 10. srpna 2013 
pro muže a 11. srpna 2013 pro ženy. 
 

 Některé základní delegace rozhodčích u mužů byly v dnech 13. - 14. srpna 2013 poopraveny a tyto 
jsou zároveň uvedeny v rozpisu soutěže. 
 

 V příloze č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 10/2013 je uveden  
„Přehled základních delegací rozhodčích v okresních přeborech muži + ženy soutěžní ročník 
2013/2014“.   
 

V tomto přehledu jsou uvedeny pouze základní delegace, tímto dodatečné omluvy nejsou 
pochopitelně uvedeny. 
 

 

5. Rozpis okresního přeboru dospělých Frýdek-Místek 2013 - 2014 
 
 

 V příloze č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 10/2013 je uveden 
„Rozpis okresního přeboru dospělých Frýdek-Místek 2013 - 2014“. 
 

 V oddíle C2) rozpisu soutěže budou začátky u některých kol (konec září a říjen 2013, jaro 2014) 
v utkáních hraných na venkovních hřištích upraveny na dřívější začátek utkání. 
 Všechny případné změny začátku utkání Vám budou zaslány, pochopitelně případné změny budou 
sděleny i VISem. 
 

 Přílohy č. 8, 10, 11 uvedené v rozpisu soutěže jsou uvedeny po změnách provedených KR OVS 
a budou uvedeny v dalších zpravodajích KR. 
 

 V přílohách č. 9, 12 uvedených v rozpisu soutěže jsem prozatím neprováděl žádné návrhy změn. 
 

Přílohy: 
 

č. 1: Zpráva ze semináře CEV - Montreux (Švýcarsko) konaném v dnech 31. 5. - 2. 6. 2013 (4 stránky) 
 

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

č. 3: Přehled základních delegací rozhodčích v okresních přeborech muži + ženy soutěžní ročník     
        2013/2014 (1 stránka) 
 

č. 4: Rozpis okresního přeboru dospělých Frýdek-Místek 2013 - 2014 (51 stránek) 
 
Rozdělovník C. 
                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                         ing. Jiří W. Rucki 


