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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek - Místek 
Komise rozhodčích 

 

 
 
 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek - Místek 
č. 14/2013 ze dne 28. září 2013

 

 

1. Úbor rozhodčích 
 

 Na webových stránkách ČVS byly dne 16. srpna 2013 opětovně vydány a dne 22. srpna 2013 
aktualizovány informace ohledem úboru rozhodčích a možnosti jeho zakoupení. 
 

 Tyto obdobné informace byly uvedeny už v bodu 8, v přílohách č. 11, 12 zpravodaje KR OVS 
Frýdek-Místek č. 8/2011 ze dne 10. srpna 2011. 
 

V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 14/2013 je uveden 
„Náhled úboru rozhodčích od firmy Alea od soutěžního období 2011 - 2012“. 
 

V příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 14/2013 je uveden 
„Povinný úbor rozhodčích“. 
 

V příloze č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 14/2013 je uvedena 
„Rozměrová tabulka“. 
 

2. Změny pravidel 
 

 Na seminářích rozhodčích listiny A, a, B, C, D a TD konaných v září 2013 byly předneseny výklady 
a změny OPV. 
 Tyto byly dne 16. září 2013 uvedeny na webových stránkách ČVS. 
 

 Taktéž všechny prezentace ze školení v roce 2013 (změny pravidel, výklad k liberu, výklad k trestům) 
a odkazy na herní situace - videa (nedovolená výměna libera, nové určení libera při zranění, doteky se 
sítí) naleznete na webových stránkách ČVS.  
 

 V příloze č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek - Místek č. 14/2013 je uveden výklad 
„Mírně nevhodné chování, napomenutí a sankce“. 
 

V příloze č. 5 zpravodaje KR OVS Frýdek - Místek č. 14/2013 je uveden výklad 
„Oprávněnost znovu určení nového libera“. 
 

V příloze č. 6 zpravodaje KR OVS Frýdek - Místek č. 14/2013 je uveden výklad 
„Změny pravidel odsouhlasené kongresem FIVB 2012 a správní radou FIVB“. 
 

V příloze č. 7 zpravodaje KR OVS Frýdek - Místek č. 14/2013 je uveden 
„Výklad pravidel - Casebook 2.6““. 
 

3. Krajské semináře rozhodčích 

  

 V září 2013 se v Ostravě konaly pravidelné krajské semináře rozhodčích. 
 

 Z okresu Frýdek - Místek se seminářů zúčastnili: 
 

- 8. září 2013 Cigánová Michaela, Štork Oldřich 
                      + z krajské listiny Cigán Werner. 
 

- 15. září 2013 Halatová Petra, Holešovský Pavel, Ing. Kacíř Miroslav, Kohout Karel, Labuda Radim,  
                        Pszczolka Karel, Ing. Jiří Rucki, Windisch Ján 
                       + z krajské listiny Kubalová Barbora, Mičulka Jan. 
 

 Ostatní rozhodčí uvedeni na listině rozhodčích okresu Frýdek - Místek se zúčastnili semináře 
rozhodčích ČVS konaného dne 7. září 2013 v Prostějově: 
Duraj Dušan, Ing. Pavel Petrovský, Šrámek Rudolf, Ing. Štrouf Dobroslav 
+ Adámková Kateřina, Ištvanech Marian (o rozhodčím Ing. Puškáč Martin nemám informace). 
 

 Rozhodčí, řídící pouze okresní přebory se zúčastní náhradního individuálního semináře včetně 
provedení testu. 
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4. Rozpis okresního přeboru dospělých Frýdek-Místek 2013/2014 - opravy 
 
 

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

 Na krajském semináři rozhodčích konaném dne 15. září 2013 v Ostravě bylo na můj dotaz 
přednášejícím sděleno, že „Metodický pokyn ke startu dvou liber v soutěžích ČVS“ schválený 
SR ČVS dne 15. června 2011 s účinnosti od 1. července 2011 už neplatí a nyní nutno se řídit OPV 
2013 - 2016. 
 

 Tento „Metodický pokyn ke startu dvou liber v soutěžích ČVS“ je prozatím ještě uveden na webových 
stránkách ČVS.    
 

 Jelikož návrh rozpisu soutěže dospělých 2013 - 2014 jsem zpracovával já a v době jeho vydání jsem 
nebyl o tom informován, byl v příloze č. 9 rozpisu soutěže tento metodický pokyn uveden.    
 

 Na 6. zasedání výboru OVS konaném dne 17. září 2013 jsem podal návrh na zrušení přílohy č. 9 
rozpisu soutěže 2013/2014 dospělých, což bylo schváleno. 
 

 Tímto považujte přílohu č. 9 rozpisu soutěže dospělých 2013/2014 za neplatnou. 
 

 Příloha č. 12 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2011 ze dne 1. srpna 2011 byla zrušena 
bodem 8 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 13/2011 ze dne 5. října 2011. 
 

 Zároveň se ruší bod 8, příloha č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 13/2011 ze dne 5. října 
2011. 
 

5.  Směrnice ČVS 
 

 Na 3. zasedání správní rady ČVS konaného dne 18. září 2013 byla schválena směrnice ČVS 
č. 22/2013 kategorie A „Statut odborných komisí ČVS“ s účinností od 18. září 2013. 
 

 Tímto se zároveň ke dni 18. září 2013 ruší směrnice ČVS: 
 

- č. 14/2011 „Statut rady mládeže ČVS“ ze dne 20. července 2011 včetně všech příloh, 
- č. 20/2013 „Statut trenérsko-metodické komise ČVS“ ze dne 16. ledna 2013. 
 

 Tímto se zároveň ruší: 
 

- příloha č. 8 zpravodaje KR OVS Frýdek - Místek č. 8/2011 ze dne 10. srpna 2011, 
- bod 4, příloha č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek - Místek č. 1/2013 ze dne 5. února 2013. 
 

V příloze č. 8 zpravodaje KR OVS Frýdek - Místek č. 14/2013 je uvedena směrnice ČVS č. 22/2013 
„Statut odborných komisí ČVS“. 
 

Přílohy: 
 

č. 1: Náhled úboru rozhodčích od firmy Alea od soutěžního období 2011 - 2012 (1 stránka) 
 

č. 2: Povinný úbor rozhodčích (1 stránka) 
 

č. 3: Rozměrová tabulka (1 stránka) 
 

č. 4: Mírně nevhodné chování, napomenutí a sankce (9 stránek) 
 

č. 5: Oprávněnost znovu určení nového libera (5 stránek) 
 

č. 6: Změny pravidel odsouhlasené kongresem FIVB 2012 a správní radou FIVB (13 stránek) 
 

č. 7: Výklad pravidel - Casebook 2.6 (2 stránky) 
 

č. 8: Statut odborných komisí ČVS (6 stránek) 
 

 

Rozdělovník C. 
                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                         ing. Jiří W. Rucki 
 


