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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek - Místek 
 
 
 
 

 
 

Zpravodaj č. 21/2014 ze dne 21. listopadu 2014 
 
1. Vydávání zpravodajů KR OVS Frýdek-Místek 
 

 Za účelem dobré komunikace s rozhodčími a sdělování různých zpráv jako předseda KR OVS 
Frýdek-Místek jsem od roku 2002 do srpna 2014 vydával zpravodaje. 
 

 Dne 8. srpna 2014 na 12. zasedání výboru OVS jsem byl odvolán z funkce předsedy KR OVS 
a novým předsedou je p. Labuda Radim. 
 

 Po osobní dohodě s novým předsedou bylo dohodnuto, že delegace (předelegace) pro okresní 
přebor ženy budu provádět já. 
 

 Nebyly však splněny některé úkoly „Plánu činnosti KR OVS Frýdek-Místek pro rok 2014“, který byl 
vydán v příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 5/2014 ze dne 21. února 2014. 
Tímto některé chybějící budou vydány dodatečně. 
 

 Zpravodaje prozatím budou vydávány nadále, ale budou zveřejňovány pouze na webových stránkách 
jako doposud, tj. nebudou zasílané mailem a budou hlavně informativní směřující i ke společenskému 
významu. 
 

 Nutno sdělit, že zpravodaj vydaný v určitý den bude správcem webových stránek vydán o několik dnů 
později. 
 

 Tímto bude prozatímně sdělena vždy pouze informace o zveřejnění zpravodaje na webových 
stránkách. 

 
2. Prezentace ze školení v roce 2014 
 

 Dne 29. září 2014 byly na webových stránkách ČVS uvedeny všechny prezentace promítané 
na školení rozhodčích v roce 2014: 
 

- výklad k liberu 
 

- výklad k trestům 
 

- případy žádosti o přerušení hry 
 

a zároveň byly uvedeny odkazy na herní situace (videa): 
 

- nedovolená výměna libera (1 minuta 44 sekund) 
 

- nové určení libera při zranění (50 sekund) 
 

- doteky se sítí (3 minuty 58 sekund), prozatímně platí do doby zrušení pravidla v ČVS  
 

 V příloze č. 1 zpravodaje č. 21/2014 je uveden 
„Výklad k liberu - seminář rozhodčích 2013“ 
- Oprávněnost znovu určení nového libera (v případě, že v zápisu o utkání jsou uvedena 2 libera). 
 

 Tento výklad „Oprávněnost znovu určení nového libera (v případě, že v zápisu o utkání jsou uvedena 
2 libera)“ byl vydán bodem 2 (Změny pravidel), v příloze č. 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek 
č. 14/2013 ze dne 28. září 2013.  
 

V příloze č. 2 zpravodaje č. 21/2014 je uvedeno 
„Mírně nevhodné chování, napomenutí a sankce“ 
(jak aplikovat napomenutí a sankce během utkání). 
 

 Tento výklad „Mírně nevhodné chování, napomenutí a sankce“ (jak aplikovat napomenutí a sankce 
během utkání) byl vydán bodem 2 (Změny pravidel), v příloze č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek 
č. 14/2013 ze dne 28. září 2013.  
 

V příloze č. 3 zpravodaje č. 21/2014 jsou uvedeny 
„Zvláštní případy pro žádosti o přerušení hry a jejich eventuální důsledky“. 
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3. Konání 4. zasedání výboru ČVS 
 

 Na 15. zasedání správní rady ČVS konané dne 15. října 2014 bylo rozhodnuto dle stanov ČVS svolat 
4. zasedání výboru ČVS na den 23. listopadu 2014 v Praze. 
 

 Na 15. zasedání dle programu mimo jiné bude k projednání a schválení předložen 
 

 

- návrh změny č. 02/2014 směrnice ČVS č. 08/2011 Školení a jmenování trenérů, rozhodčích 
  a školitelů v ČVS, 
 

- návrh změny č. 01/2014 směrnice ČVS č. 17/2012 Statut sportovních středisek a sportovních center  
   mládeže v ČVS. 

 
4. Definice výstroje hráče (hráčky) 
 

 V bodu 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 13/2014 ze dne 8. května 2014 byla sdělena 
„Definice výstroje hráče (hráčky)“, která byla převzata z návrhu KR ČVS a rozpisu ligových soutěží 
soutěžního ročníku 2013/2014 a byla uvedena i v rozpisu ligových soutěží ročníku 2014/2015. 
 

 Dne 12. listopadu 2014 byl tento výklad uvedený v příloze č. 16 „Rozpisu mistrovských soutěží 
dospělých a mládeže ČVS 2014/2015“ předsedou KR ČVS pozměněn a tato změna byla schválena 
na 16. zasedání Správní rady ČVS konané dne 5. listopadu 2014. 
 

 Tímto se zároveň ruší bod 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 13/2014  ze dne 8. května 2014. 

  
Nové znění: 
 
 

DEFINICE výstroje hráče (hráčky) 
 

 Upřesnění výkladu pravidel ve výstroji hráče (hráčky), tj. užití speciálních výstrojních součástí 
(zdravotních pomůcek), v návaznosti na předpisy FIVB a změny a upřesnění pravidel 4.3, 4.4 a 4.5 
schválených na 34. kongresu FIVB. 
 
Použití ortopedických, protetických bandáží a pomůcek 
 - Nošení resp. používání ortopedických ortéz na hlavní klouby lidského těla je dovolené za 

předpokladu, že to nemůže ohrozit zdraví ostatních hráčů na hřišti nebo tím hráč nezíská 
výhodu.  

 - Je striktně zakázáno používat tvrdé ortézy nebo pevné dlahy od předloktí dolů. Stejně tak není 
dovoleno, aby hráč byl účasten utkání v případě, že by měl pevnou tj. tvrdou protetickou bandáž 
na dolní končetině (sádra či obdobný materiál).  

 - Ochranné bandáže (ortézy), které jsou ortopedickými doplňky jako prevence před zraněním či 
poúrazová ochrana je nosit dovoleno. 

 
Použití fyzioterapeutických a kompresních pomůcek 
 V návaznosti na nové, moderní směry ve fyzioterapii se ve volejbalu začaly používat 

fyzioterapeutické doplňky výstroje hráčů, jako jsou např. tzv. „kineziotejpy“, ale i mnohdy elastické 
doplňky podporující či regenerující svalovou činnost tzv. kompresní pomůcky (návleky, spodní 
kompresní prádlo apod.).   

 Užitím takovýchto pomůcek není porušeno pravidlo 4.3, 4.4 a 4.5 „Pravidel volejbalu“ bez ohledu 
na jejich délku a barevné provedení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zpravodaj č. 21/2014                                                                                                                                            21. listopadu 2014 

 3  z  3 

5. Poštovní známky 
 

 Zpravodajem KR OVS Frýdek-Místek č. 4/2012 ze dne 13. dubna 2012 bylo sděleno vydání všech 
7 československých a 2 českých poštovních známek + 1 slovenské s volejbalovou tématikou. 
 

 Jak bylo sděleno v tomto zpravodaji, že i této věci věnuji pozornost, přesto chci pouze sdělit, že byly 
vydány po 18. mistrovství světa mužů hraných v Polsku v době od 30. srpna do 21. září 2014 poštovní 
známky. 
 

 Na tomto archu poštovních známek jsou uvedeny portréty 14 hráčů mistrů světa družstva Polska, 
2 trenérů, foto družstva po skončení finálového utkání, avers zlaté medaile včetně sehraných utkání 
družstva Polska a revers zlaté medaile s pohárem FIVB.     
 

 
 
autor projektu známek: Jacek Konarzewski 
počet známek: 16 
hodnota: 16 x 1 zlotý (za celý arch 16 zlotých) 
náklad: 240 000 každý 
technika tisku: offset 
formát známky: 43 x 31,25 mm 
prodejní arch: 16 známek + 4 přívěšky 
papír: fluorescenční 
datum vydání: 18. října 2014 
 

 Jelikož jsem si arch poštovních zakoupil, dávám tímto pouze na vědomí. 
 

 V příloze č. 4 zpravodaje č. 21/2014 je uveden na vědomí 
„Arch poštovních známek k 18. mistrovství světa v Polsku konaných v roce 2014“. 
 

Přílohy: 
 

č. 1: Výklad k liberu (seminář rozhodčích 2013) 
        Oprávněnost znovu určení nového libera (v případě, že v zápisu o utkání jsou uvedena 2 libera) 
        - 5 stránek. 
 

č. 2: Mírně nevhodné chování, napomenutí a sankce (jak aplikovat napomenutí a sankce během 
        utkání) - 9 stránek. 
 

č. 3: Zvláštní případy pro žádosti o přerušení hry a jejich eventuální důsledky (8 stránek). 
 

č. 4: Arch poštovních známek k 18. mistrovství světa v Polsku konaných v roce 2014 (1 stránka). 
 
Vydáno bez rozdělovníku. 
 

                                                                                                                                  ing. Jiří W. Rucki 
 


