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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek - Místek 
Komise rozhodčích 

 

 
 
 
 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek - Místek 
č. 15/2013 ze dne 14. října 2013

 

 

1.  Vyhodnocení okresního přeboru ženy za podzim 2013 soutěžní ročník 2013/2014 
 

  Dne 10. října 2013 byla 7. kolem dohrána podzimní část okresního přeboru ženy 
soutěžní ročník 2013/2014. 
 

a) počet utkání v základní delegaci:  21 
 

b) celkový počet odehraných utkání:  21  
 

c) počet zrušených delegací:  1 (Holešovský Pavel - utkání č. 19), tj. z odehraných 21 utkání 4,8 % 
 

d) počet absencí rozhodčích:  1 (Cigánová Michaela - utkání č. 4), tj. z odehraných 21 utkání 4,8 % 
 

e) počet utkání řízených rozhodčím z lidu:  0 
 

f) počet omluv:  3 
    (Ing. Svoboda Miroslav - utkání č. 4, Štork Oldřich - utkání č. 6, Labuda Radim - utkání č. 19), 
     tj. z odehraných 21 utkání 14,3 %  
 

g) počet provedených předelegací:  4 
    (Cigánová Michaela - utkání č. 4, Ing. Petrovský Pavel - utkání č. 6, Labuda Radim - utkání č. 19,    
     Pszczolka Karel - utkání č. 19), tj. z odehraných 21 utkání 19 % 
 

h) počet utkání řízených náhradním kvalifikovaným rozhodčím:  1 (utkání č. 4), 

     tj. z odehraných 21 utkání 4,8 % 
 

i) počet provedených vzájemných výměn mezi rozhodčími:  2 
    (Pszczolka Karel > Rucki Jiří - utkání č. 8, Rucki Jiří > Pszczolka Karel - utkání č. 9), 

     tj. z odehraných 21 utkání 9,5 %  
 

j) počet utkání bez provedené delegace:  0 
 

k) počet utkání bez provedené předelegace:  0 
 

l) počet utkání řízených kvalifikovaným rozhodčím:  21, tj. z odehraných 21 utkání 100 %
          

 

m) čerpáno bylo ze zaslaných skenovaných zápisů o utkání družstvy a skenovanými zápisy o utkání  
     družstva Frýdlantu nad Ostravicí B zaslanými na požádání vedoucím soutěže 
 

n) změny termínů konání utkání: 
 

    Předehrávky: 2 (utkání č. 17, 21). 
 

    Dohrávky:  0. 
 

    Změny začátku konání utkání:  4 (utkání č. 1, 6, 9, 18). 
 

    Změny místa konání utkání:  4 (utkání č. 3, 8, 13, 14). 
 
 Rozhodčím děkuji za účast na utkáních a včasné omluvy. 
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2.  Vyhodnocení okresní soutěže ženy za podzim 2013 
     soutěžní ročník 2013/2014 
 

 V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek - Místek č. 15/2013 je uvedeno 
„Vyhodnocení okresního přeboru ženy za podzim 2013 soutěžní ročník 2013/2014“. 
 

U jednotlivých utkání jsou uvedeny tučným písmem změny vydané v 2 předelegacích včetně mužů 
uvedených ve zpravodajích KR OVS Frýdek - Místek: 
 

č.  1  -  příloha č. 1 zpravodaje č. 13/2013 ze dne 13. září 2013 (body 19 - 27), 
 

č.  2  -  příloha č. 3 zpravodaje č. 15/2013 ze dne 14. října 2013 (body 1 - 8). 
 

 Vyhodnocení bylo provedeno na základě: 
 

- základních delegací uvedených v oddílu C2) rozpisu okresního přeboru dospělých 2013 - 2014 
 

- skenovaných zápisů o utkání 
 

- vlastních záznamů 
 

- VIS 
 

- a podle výše uvedených předelegacích a změnách č. 1 - 2 jako duplicita zveřejňovaných  
   zároveň ve VIS. 

 
3.  Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí 
     rozhodčích za podzim 2013 soutěžní ročník 2013/2014 okresní přebor ženy 
   

 V příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek - Místek č. 15/2013 je uvedeno 
„Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích 
  za podzim 2013 soutěžní ročník 2013/2014 okresní přebor ženy“. 
 

 Celkem z odehraných 21 utkání bylo 20 utkání řízeno delegovaným rozhodčím, tj. 95,2 %. 
avšak všech 21 utkání bylo řízeno kvalifikovaným rozhodčím, tj. 100 %. 

 
4.  Odborné komise ČVS. 
 

 Na 3. zasedání SR ČVS konaném dne 18. září 2013 
 

a) bylo schváleno 
 

- uvolnění Štěpána Javůrka, Jindřicha Licka a Ondřeje Marka z rady mládeže ČVS 
 

- uvolnění Štěpána Javůrka z funkce předsedy trenérsko-metodické komise ČVS 
 

b) jmenovala 
 

- Jakuba Lejska (minivolejbal), Ivana Pelikána (metodika) a Jiřího Turečka (beachvolejbal) 
   členy rady mládeže ČVS 
 

- Ivana Pelikána předsedou trenérsko-metodické komise ČVS 
 

- Reného Činátla (sekretář) členem KR ČVS 
 

- subkomise KR ČVS následovně: 
 

  Subkomise školení a pravidel 
   Martin Hudík (předseda), Milan Labašta 
 

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

  Subkomise delegátů ČVS 
  Zdeněk Škoda (předseda), Jiří Dvořák, Miloslav Vaniš 
 

  Subkomise výchovy a vzdělávání rozhodčích žen 
  Jakub Gall (předseda), Karin Záhorcová 
 

  Subkomise hodnocení rozhodčích 
  Pavel Zeman (předseda), Jakub Gall, Zdeněk Škoda  
 

 Tímto se opravuje „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“ 
vydaný bodem 1, v příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek - Místek č. 7/2013 ze dne 28. června 2013.  
 

 Dále se tímto doplňuje a opravuje „Seznam členů odborných komisí ČVS“ vydaný v bodu 6 
zpravodaje KR OVS Frýdek - Místek č. 13/2013 ze dne 13. června 2013. 



Zpravodaj KR OVS Frýdek - Místek č. 15/2013                                           14. října 2013 

 3  z  3 

5.  Předelegace rozhodčích a změny v okresních přeborech Frýdek - Místek dospělých  
     2013 - 2014 č. 2“. 
 

 V příloze č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek - Místek č. 15/2013 
je uvedena dodatečně jako duplicita VIS 
„Předelegace rozhodčích a změny v okresních přeborech Frýdek - Místek dospělých 2013/2014 č. 2“. 
 

 Opětovně v bodech 4 - 8 jsou sděleny změny začátku utkání u družstva TJ Beskydy Frýdlant nad 
Ostravicí B pro jaro 2014, jelikož v bodech 24 - 27 „Předelegace rozhodčích a změny v okresních 
přeborech dospělých 2013 - 2014 č. 1“ vydaným v příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek - Místek 
č. 13/2013 ze dne 13. září 2013 byl mylně uveden rok 2013. 
 

6. Přehled rozhodčích dle věku soutěžní ročník 2013/2014 
 

 V příloze č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek - Místek č. 15/2013 je uveden 
„Přehled rozhodčích dle věku soutěžní ročník 2013 - 2014“. 
 

Přílohy: 
 

č. 1: Vyhodnocení okresního přeboru ženy za podzim 2013 soutěžní ročník 2013/2014 (4 stránky) 
 

č. 2: Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí okresní přebor ženy  
        za podzim 2013 soutěžní ročník 2013/2014“ (1 stránka) 
 

č. 3:  Předelegace rozhodčích a změny v okresních přeborech Frýdek - Místek dospělých 2013/2014 
         č. 2 (2 stránky) 
 

č. 4: Přehled rozhodčích dle věku soutěžní ročník 2013 - 2014 (1 stránka) 
 
Rozdělovník C. 
                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                         ing. Jiří W. Rucki 
 


