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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek - Místek 
Komise rozhodčích 

 

 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek - Místek 
č. 16/2013 ze dne 15. listopadu 2013

 
 

1.  Předelegace rozhodčích a změny v okresních přeborech Frýdek - Místek dospělých  
     2013 - 2014 č. 3. 
 

 V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek - Místek č. 16/2013 
je informativně dodatečně jako duplicita VIS uvedena 
„Předelegace rozhodčích a změny v okresních přeborech Frýdek - Místek muži 2013/2014 č. 3“. 
 

2. Rozpis okresní soutěže Frýdek - Místek žactva soutěžní ročník 2013 - 2014 
 

 V příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek - Místek č. 16/2013 je uveden 
„Rozpis okresních soutěží Frýdek - Místek žactva soutěžní ročník 2013/2014“. 
 

3. Vyhodnocení okresního přeboru muži za podzim 2013 soutěžní ročník 2013/2014 
 

 Posledním 11. kolem podzimní části 2013 soutěžního ročníku 2013/1014 byl dne 25. října 2013 
dohrán okresní přebor mužů. 
 

 Dne 1. listopadu 2013 byly ještě sehrány 3 odložená utkání a v pátek 8. listopadu 2013 bylo sehráno 
poslední odložené utkání č. 59.  
 

 Jelikož nemám k dispozici všechny zápisy o utkání družstva Bašky včetně dořešení utkání č. 66, 
vyhodnocení okresního přeboru muži za podzim 2013 soutěžní ročník 2013/2014 bude vydáno až po 
zaslání zápisů o utkání.  
 

4.  Vyplňování zápisu o utkání 
 

 Na webových stránkách cvf.cz byly dne 24. října 2013 uvedeny „Metodické pokyny pro vyplňování 
zápisu o utkání (mezinárodní formát)“ vydané KR ČVS v říjnu 2013. 
 

 I když se jedná o tzv. mezinárodní formát zápisu, který se v okresních přeborech nepoužívá, nutno 
však ho aplikovat pro soutěže, a to zvláště pro udělování sankcí, záznam střídání, oddechových časů 
a podobně. 
 

 V příloze č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek - Místek č. 16/2013 jsou uvedeny 
„Metodické pokyny pro vyplňování zápisu o utkání (mezinárodní formát) vydané KR ČVS“. 
 

5. Certifikát - Nabídka zvýhodněného pojištění pro členy Českého volejbalového svazu 
 

 Na webových stránkách cvf.cz byl dne 30. října 2013 uveden „Certifikát - Nabídka zvýhodněného 
pojištění pro členy Českého volejbalového svazu“. 
 

 

 Slevy lze uplatnit a pojištění UNIVERZÁL sjednat u všech prodejců a na všech obchodních místech 
UNIQA pojišťovny (přehled je uveden na www.uniqa.cz), a to v době do 31. prosince 2015. 
 

 V příloze č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek - Místek č. 16/2013 je uveden 
„Certifikát - Nabídka zvýhodněného pojištění pro členy Českého volejbalového svazu“. 
 

Přílohy: 
 

č. 1: Předelegace rozhodčích a změny v okresních přeborech Frýdek - Místek dospělých 2013/2014 
         č. 3 (3 stránky) 
 

č. 2: Rozpis okresních soutěží Frýdek - Místek žactva soutěžní ročník 2013/2014 (7 stránek) 
 

č. 3: Metodické pokyny pro vyplňování zápisu o utkání (mezinárodní formát)  
 

č. 4: Certifikát - Nabídka zvýhodněného pojištění pro členy Českého volejbalového svazu (2 stránky) 
 

Rozdělovník C. 
                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                         ing. Jiří W. Rucki 


