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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek - Místek 
Komise rozhodčích 

 

 
 
 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek - Místek 
č. 18/2014 ze dne 4. července 2014

 

 
1. 5. ročník „Memoriálu Rudolfa Lišky“ pro rozhodčí - oprava  
 

 V bodu 8 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 15/2014 ze dne 18. května 2014 byla sdělena 
informace o konání 5. ročníku „Memoriálu Rudolfa Lišky“ pro rozhodčí, který se bude konat v sobotu 
30. srpna 2014. 
 
 

 Jelikož v tomto termínu není možné uspořádat turnaj rozhodčích v Kopřivnici, proto KR MS KVS 
zajistila pořádání tohoto turnaje ve stejném termínu v Dolním Benešově. 

 
2.  Předelegace rozhodčích a změny v okresních přeborech Frýdek - Místek  
     dospělých 2013 - 2014 č. 9 
 

 V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek - Místek č. 18/2014 je jako duplicita VIS uvedena 
„Předelegace rozhodčích a změny v okresních přeborech Frýdek - Místek dospělých 2013/2014 č. 9“. 

 
3. Oficiální pravidla plážového volejbalu 2013 - 2016 schválené 33. kongresem FIVB 
    v roce 2012 
 

 V příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 18/2014 jsou uvedena pouze na vědomí 
„Oficiální pravidla plážového volejbalu 2013 - 2016 schválené 33. kongresem FIVB v roce 2012 

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

 Byla evidována zaslaná další přihláška rozhodčího: 
 

Cigánová Michaela - mail dne 22. června 2014. 
 

Přihlášky bylo nutno zaslat do 10. června 2014 (prodlouženo bylo do 24. června 2014). 
 

Listina rozhodčích bude předložena na 11. zasedání výboru OVS Frýdek-Místek, které se koná dne 
16. července 2014.  
 

5. Změny prováděcích předpisů ke směrnicím ČVS 
 

 Na 12. zasedání Správní rady ČVS konané dne 10. června 2014 byly mimo jiné schváleny: 
 

- změna 05/2014 prováděcího předpisu „Školení trenérů v ČVS“ ke směrnici 08/2011 
  „Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS“ s účinností od 1. července 2014, 
 

- změna 02/2014 prováděcího předpisu „Účtování a inventarizace v ČVS“ ke směrnici 09/2011  
  „Hospodaření a účtování v ČVS“ s účinností od 11. června 2014. 

 
6. Vyhodnocení okresního přeboru muži za soutěžní ročník 2013 - 2014 
 

 Nemám k dispozici zápisy o utkání okresního přeboru muži za soutěžní ročník 2013 - 2014 
č. 94, 107 (VK Baška), č. 125 (Sokol Frýdek-Místek A). 
 

 Jelikož zároveň nemám zápisy o utkání SK Třanovic č. 71, 84, 98, 111, 124 (družstvo zasílá ihned po 
utkání vedoucímu soutěže originály zápisů o utkání), vyhodnocení okresního přeboru muži za 
soutěžní ročník 2013 - 2014 bude zasláno v dalším zpravodaji KR OVS Frýdek-Místek. 
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7. Omezení provozu registračních míst ČVS v měsíci červenci 2014 
    - pouze informativně 
 

 Dne 6. června 2014 bylo na webových stánkách ČVS sděleno omezení provozu registračních míst 
ČVS v měsíci červnu - červenci 2014 (aktualizováno bylo poté dne 27. června 2014). 
 

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

 V době od 30. 6. 2014 do 6. 7. 2014 nebude vzhledem k čerpání řádné dovolené pracovníka RM 
v provozu registrační místo Praha. 
V případě zvláště nutných žádostí je možné využít registrační místo v Brně. 
 

Přílohy: 
 

č. 1: Předelegace rozhodčích a změny v okresních přeborech Frýdek - Místek dospělých 2013/2014 
        č. 9 (3 stránky) 
 

č. 2:  Oficiální pravidla beachvolejbalu 2013 - 2016 schválené 33. kongresem FIVB v roce 2012 
         (72 stránek) 
 

Rozdělovník C. 
                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                         ing. Jiří W. Rucki 
 


