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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 
 
 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek 
č. 14/2014 ze dne 11. května 2014

 

 

1. Předelegace rozhodčích a změny v okresních přeborech Frýdek - Místek  
    dospělých 2013 - 2014 č. 7 
 

 V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek - Místek č. 14/2014 je jako duplicita VIS uvedena 
„Předelegace rozhodčích a změny v okresních přeborech Frýdek - Místek dospělých 2013/2014 č. 7“. 
 

2. 3. zasedání výboru ČVS konané dne 8. května 2014 v Brně 
 

 Na 3. zasedání výboru ČVS konaném ve čtvrtek 8. května 2014 v Brně se z celkového počtu 58 členů 
s hlasem rozhodujícím zúčastnilo 38 členů, tj. 65,52 %.  
Zasedání bylo schopné usnášení 
Zasedání proběhlo podle schváleného programu. 
Na závěr jednání 3. zasedání výboru ČVS bylo přijato usnesení. 
 

Byly projednány a schváleny: 
 

a) změny směrnic ČVS 
 

    - č. 02/2011 Směrnice o členství v ČVS - změna 03/2014, účinnost od 1. července 2014, 
 

    - č. 05/2011 Registrační řád volejbalu - změna 02/2014, účinnost od 1. července 2014, 
 

    - č. 08/2011 Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS - změna 01/2014, 
      účinnost od 1. července 2014. 
 

b) směrnice ČVS 
 

    - č. 19/2014 Statut Asociace volejbalových oddílů a klubů žen 
      (novela směrnice č. 4/2005 Statut Asociace volejbalových oddílů a klubů žen), 
      účinnost od 9. května 2014, 
 

    - č. 23/2014 Reprezentant České republiky (nová směrnice) - účinnost od 8. července 2014. 
 

Byla zrušena: 
 

- dnem 8. května 2014 směrnice ČVS č. 04/2005 Statut Asociace volejbalových oddílů a klubů žen. 
 

Do výboru ČVS byl kooptován: 
 

- Ing. Peter Goga za odstoupivšího p. Jiřího Zaorala (AVOK-Ž). 
 

Výbor jmenoval: 
 

- na návrh předsedy ČVS členem SR ČVS p. Ing. Petera Gogu. 
 

Tímto se doplňuje „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.  
 

Přílohy: 
 

č. 1: Předelegace rozhodčích a změny v okresních přeborech Frýdek - Místek dospělých 
        2013/2014 č. 7 (1 stránka). 

 
Rozdělovník C. 
                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                                  ing. Jiří W. Rucki 


