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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 
 
 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek 
č. 9/2014 ze dne 10. dubna 2014

 

 
1. Školení rozhodčích III. a IV. třídy v roce 2014 
 

 Komise rozhodčích Moravskoslezského kraje oznamuje pořádání školení rozhodčích 
III. a IV. třídy, které se uskuteční ve dnech: 
 

- teoretická část 7. - 8. června 2014 v Ostravě, 
 

- praktická část 14. června 2014 v Hodslavicích a 22. června 2014 v Raškovicích. 
 

 Podmínky pro získání kvalifikace rozhodčího jsou dány směrnicí ČVS 08/2011 "Školení a jmenování 
trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS" a její prováděcím předpisem "Školení rozhodčích a školitelů 
v ČVS" 
 

- IV. třída - věk 13-15 let, 
 

- III. třída - věk minimálně 16 let. 
 

 Absolutoriem tohoto školení získáváte: 
 

- IV. třída (žák) - právo řídit utkání soutěží (turnajů) žactva řízených OVS, MěVS a KVS, 
 

- III. třída - právo řídit utkání soutěží řízených OVS, MěVS a KVS, 
                 vyjma mladší 18-ti let má právo řídit pouze utkání soutěží mládeže řízených OVS, MěVS 
                 a KVS, a to vždy tak, aby jimi řízená utkání kategorie mládeže byla vždy věkově nižší, 
                 než je jeho kategorie. 
 

 Výše školného závisí na počtu účastníků (IV. třída cca 500,- Kč, III. třída cca 1000,- Kč). 
 

 Komise rozhodčích MS KVS vás tímto také žádá o zprostředkování nabídky tohoto školení ve vašich 
družstvech, oddílech a dalším i nevolejbalovém okolí. KR MS KVS bude ráda, když této prosbě 
vyhovíte a přispějete tak dobré věci, ve prospěch nás všech, co jim leží osud volejbalu na srdci. 
 

 KR OVS Frýdek-Místek se k tomu plně připojuje a žádá organizační pracovníky všech družstev, aby 
s předsedy oddílů a s případnými zájemci a adepty bylo toto bylo projednáno. 
 

 V případě zájmu řádně vyplněnou závaznou přihlášku nutno zaslat na adresu 
komise.rozhodcich@seznam.cz  nejpozději do 10. května 2014. 
 

 Je vhodné zaslat přihlášky pouze informativně v kopii zároveň i předsedovi KR OVS Frýdek-Místek. 
 

 Podrobnější Informace o školení rozhodčích III. a IV. třídy jsou uvedeny na webových stránkách ČVS 
i moravskoslezského kraje (http://ms.cvf.cz/rozhodci/komise/skoleni-rozhodcich-iv-iii-tridy). 
 

V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 9/2014 je uvedena 
„Závazná přihláška na školení rozhodčích“. 

 
2. Vydání zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek 
 

 Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2014 - 2 stránky bez příloh byl bez rozdělovníku vydán 
dne 8. dubna 2014 a je uveden na webových stránkách KR OVS. 

 
Přílohy: 
 

č. 1: Závazná přihláška na školení rozhodčích (1 stránka). 

 
Rozdělovník A. 
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                                                                                                                                  ing. Jiří W. Rucki 
 


