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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 
 
 
 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek 
č. 17/2014 ze dne 21. června 2014

 

 

1.  Vyhodnocení okresního přeboru ženy soutěžní ročník 2013/2014 
 

  Dne 19. června 2014 byla posledním 15. kolem dohrána jarní části okresního přeboru ženy 
soutěžní ročník 2013/2014. 
 

a) počet utkání v základní delegaci:  45. 
 

b) celkový počet odehraných utkání:  37.  
 

c) počet zrušených delegací:  9 

    (Holešovský Pavel - utkání č. 19, Kacíř Miroslav - utkání č. 24, Kacíř Miroslav - utkání č. 26,   

     Cigánová Michaela - utkání č. 29, Kohout Karel - utkání č. 33, Halatová Petra - utkání č. 34,  

      Pszczolka Karel - utkání č. 39, Petrovský Pavel - utkání č. 41, Holešovský Pavel - utkání č. 44), 

     tj. ze 45 utkání základní delegace 20 %. 
 

d) počet absencí rozhodčích:  2 (Cigánová Michaela - utkání č. 4, Štork Oldřich - utkání č. 40), 

     tj. z odehraných 37 utkání 5,4 %. 
 

e) počet utkání řízených rozhodčím z lidu:  1 (utkání č. 40), 

     tj. z odehraných 37 utkání 2,7 %. 
 
f) počet omluv:  7 
    (Svoboda Miroslav - utkání č. 4, Štork Oldřich - utkání č. 6, Labuda Radim - utkání č. 19), 
     Pszczolka Karel - utkání č. 25, Štrouf Dobroslav - utkání č. 31, Cigánová Michaela - utkání č. 36, 
     Halatová Petra - utkání č. 42)  
     tj. z odehraných 37 utkání 18,9 %. 
 

g) počet provedených předelegací:  8 
    (Cigánová Michaela - utkání č. 4, Ing. Petrovský Pavel - utkání č. 6, Labuda Radim - utkání č. 19,    
     Pszczolka Karel - utkání č. 19, Kacíř Miroslav - utkání č. 25, Petrovský Pavel - utkání č. 31, 
     Halatová Petra - utkání č, 36, Petrovský Pavel - utkání č. 42), 
     tj. z odehraných 37 utkání 21,6 %. 
 

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

     tj. z odehraných 37 utkání 2,7 %. 
 

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 37 utkání 5,4 %.  
 

j) počet utkání bez provedené delegace:  0. 
 

k) počet utkání bez provedené předelegace:  0. 
 

l) počet utkání řízených kvalifikovaným rozhodčím:  36, tj. z odehraných 37 utkání 97,3 %.
 

 

m) čerpáno bylo ze zaslaných skenovaných zápisů o utkání družstvy nebo vedoucím soutěže 
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n) změny termínů konání utkání: 
 

    Předehrávky: 3 (utkání č. 17, 21, 36). 
 

    Dohrávky:  0. 
 

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

    Změny místa konání utkání:  5 (utkání č. 3, 8, 13, 14, 38). 
 
 Rozhodčím děkuji za účast na utkáních a včasné omluvy. 
 

2.  Vyhodnocení okresního přeboru ženy za soutěžní ročník 2013/2014 
 

 V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek - Místek č. 17/2014 je uvedeno 
„Vyhodnocení okresního přeboru ženy za jaro 2014 soutěžní ročník 2013/2014“. 
 

U jednotlivých utkání jsou uvedeny tučným písmem změny vydané prozatímně v 8 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), 
 

č.  4  -  příloha č. 1 zpravodaje č. 10/2014 ze dne 19. dubna 2014 (body 3 - 10), 
 

č.  5  -  příloha č. 1 zpravodaje č. 12/2014 ze dne 4. května 2014 (bod 8), 
 

č.  7  -  příloha č. 1 zpravodaje č. 14/2014 ze dne 11. května 2014 (bod 1), 
 

č.  8  -  příloha č. 1 zpravodaje č. 16/2014 ze dne 2. června 2014 (body 8 - 10). 
 

 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, 4, 5, 7, 8 jako duplicita zveřejňovaných  
   zároveň ve VIS. 

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

 V příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek - Místek č. 17/2014 je uvedeno 
„Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích 
  za soutěžní ročník 2013/2014 okresní přebor ženy“. 
 

4.  Přihláška rozhodčího k řízení utkání v soutěžích pořádaných Okresním  
      volejbalovým svazem Frýdek-Místek v soutěžním období 2014 - 2015  
 

 Byly evidovány zaslané přihlášky rozhodčích v pořadí: 
 

Ing. Dobroslav Štrouf - mail 1. dubna 2014, 
 

Radim Labuda - mail 1. dubna 2014, 
 

Ing. Miroslav Svoboda - mail 2. dubna 2014 (prozatímně uvedení do klidu), 
 

Ing. Pavel Petrovský - mail 3. dubna 2014,  
 

Pavel Holešovský - mail 5. dubna 2014 (vzdání se činnosti), 
 

Ing. Miroslav Kacíř - mail 10. dubna 2014, 
 

Karel Kohout - mail 26. dubna 2014, 
 

Dušan Duraj - mail 15. května 2014, 
 

Karel Pszczolka - mail 18. května 20014, 
 

Ján Windisch - mail dne 5. června 2014. 
 

Přihlášky bylo nutno zaslat do 10. června 2014. 
 

Jako každoročně se i v letošním roce tato doba zasílání přihlášek výjimečně prodlužuje, 
a to do 24. června 2014. 
 

Po tomto termínu bude sestavena listina rozhodčích.  
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Vždy obdobně jako u krajských přihlášek je žádoucí zaslat přihlášku i s příslušným sdělením, 
že pro příslušné soutěžní období chce být uveden do klidu nebo se vzdává činnosti. 
 

Je to slušnost, nezasláním žádné řádné přihlášky rozhodčí na listinu rozhodčích nebude uveden.   
 

Z minulého soutěžního ročníku chybí přihlášky: Halatová Petra, Rudolf Šrámek, Oldřich Štork, 
                                                                            Michaela Cigánová. 
 

5. Poděkování rozhodčímu (delegátovi ČVS) 
 

 V bodu 8, písmena b) zápisu ze zasedání subkomisí KR ČVS konaného dne 18. května 2014 
v Praze bylo uvedeno, že p. Lička Zdeněk se vzdal činnosti delegáta ČVS. 
 

 Tímto taktéž vyslovuji poděkování p. Zdeňku Ličkovi za jeho dlouholetou činnost ligového rozhodčího 
(pochopitelně i krajských a okresních soutěží), za jeho činnost předsedy komise rozhodčích okresu 
Frýdek-Místek, za jeho obětavou práci pro volejbal, za vytvoření velmi kvalitního turnaje RBVL a za 
mnoho dalšího. 
 Přejeme mu mnoho zdraví a úspěchů. 
 

6. Omezení provozu registračních míst ČVS v měsíci červnu 2014 
 

 Dne 6. června 2014 bylo na webových stánkách ČVS sděleno omezení provozu registračních míst 
ČVS v měsíci červnu 2014. 
 

 Vzhledem k účasti pracovníka RM Praha na zasedání KRK ČVS v Chomutově bylo registrační místo 
ČVS Praha dne 13. 6. 2014 mimo provoz. 
 

 V důsledku čerpání řádné dovolené pracovníka RM nebude v provozu pracoviště v Brně v době 
od 15. 6. 2014 do 28. 6. 2014.  

 
Přílohy: 
 

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

č. 2: Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích 
        za soutěžní ročník 2013/2014 okresní přebor ženy (1 stránka) 
 
Rozdělovník A. 
                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                                  ing. Jiří W. Rucki 


