Zpravodaj č. 22/2014

4. prosince 2014

Okresní volejbalový svaz
Frýdek - Místek

Zpravodaj č. 22/2014 ze dne 4. prosince 2014
1. Sedavý volejbal
Historie hry:
Původně sedavý volejbal měl charakter rekreační.
S postupem času si získával stále širší počet příznivců.
Jako první systém pravidel hry vytvořil holandský sportovní výbor v roce 1956.
Úvaha byla prostá: sloučení sitzballu (jiného druhu volejbalové hry hrané v sedavé pozici) a klasického
volejbalu „ve stoje“.
I když první mezinárodní utkání se uskutečnily o 9 let později, teprve v 1978 roce Mezinárodní
sportovní organizace se zdravotním postižením (ISOD) převzala tento druh sportu a v roce 1980
poprvé sedavý volejbal mužů měl premiéru na paraolympijských hrách.
Základní rozdíl mezi sedavým volejbalem a jejím prvním vzorem předchůdcem je v tom, že síť je ve
výšce 1,15 m pro muže a 1,05 pro ženy.
Hráči během utkání v okamžiku odbití musí mít kontakt alespoň jednou hýždí s povrchem hřiště.
Další pravidla jsou v zásadě stejné.
Hrají osoby pohybově postižené a to mezi jinými:
- s amputací horních a dolních končetin
- s parézou horních a dolních končetin
- se zkrácením horních a dolních končetin
- s dysplazií kyčelního kloubu
V 2013 roce se v Polsku (Elbląk) konalo mistrovství Evropy mužů a žen, v roce 2014 v tomtéž městě
mistrovství světa mužů a žen.

2. Schváleni pořadatelé příštích ME
V sobotu 25. října 2014 schválil (doplnil) 35. kongres CEV v turecké Antalyi pořadatelé Mistrovství
Evropy v nejbližších letech.
Muži:
2015 - Bulharsko a Itálie
2017 - Polsko
Ženy:
2015 - Belgie a Nizozemsko
2017 - Ázerbájdžán (Baku, Guba) a Gruzie (Tbilisi)
Muži U 20:
zatím neurčeno
Ženy U 19:
2016 - Slovensko (Nitra) a Maďarsko (Gyori)
Muži U 19:
2015 - Turecko
2017 - Maďarsko (Gyor) a Slovensko (Púchov)
Ženy U 18:
2015 - Bulharsko
2017 - zatím neurčeno
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3. 4. zasedání výboru ČVS
Ve zpravodaji č. 21/2014 ze dne 21. listopadu 2014 byla v bodu 3 sdělena informace o konání
4. zasedání výboru ČVS dne 23. listopadu 2014 v Praze.
Na tomto 4. zasedání výboru ČVS se z celkového počtu 58 členů s hlasem rozhodujícím zúčastnilo
49 členů, tj. 84,5 %.
Zasedání bylo schopné usnášení.
Výbor ČVS projednal a schválil změny směrnic ČVS:
- č. 06/2011 Přestupní řád volejbalu - změna 05/2014 (účinnost od 1. ledna 2015),
- č. 08/2011 Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS - změna 02/2014
(účinnost od 1. ledna 2015),
- č. 17/2012 Statut sportovních středisek a sportovních center mládeže v ČVS - změna 01/2014
(účinnost od 23. listopadu 2014).
Výbor ČVS dále projednal a schválil novou směrnici ČVS:
- č. 24/2014 Reprezentant České republiky v beachvolejbalu (účinnost od 23. listopadu 2014).
Usnesení ze 4. zasedání výboru ČVS je uvedeno na webových stránkách ČVS.
Nově schválené změny směrnic ČVS, respektive vydání nové směrnice jsou už na webových
stránkách ČVS uvedeny.
V příloze č. 1 zpravodaje č. 22/2014 je uvedena směrnice ČVS č. 06/2011
„Přestupní řád volejbalu - změna 05/2014“ s účinnosti od 1. ledna 2015.
V příloze č. 2 zpravodaje č. 22/2014 je uvedena směrnice ČVS č. 08/2011
„Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS - změna 02/2014“ s účinnosti
od 1. ledna 2015.
V příloze č. 3 zpravodaje č. 22/2014 je uvedena směrnice ČVS č. 17/2012
„Statut sportovních středisek a sportovních center mládeže v ČVS - změna 01/2014“
s účinnosti od 23. listopadu 2014.
V příloze č. 4 zpravodaje č. 22/2014 je uvedena směrnice ČVS č. 24/2014
„Reprezentant České republiky v beachvolejbalu“ s účinnosti od 23. listopadu 2014.
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4. Volejbalový kalendář na rok 2015
S blížícím se předvánočním časem Český volejbalový svaz představil, jak je tomu zvykem, nový
kalendář pro nadcházející rok 2015.
Letošní kalendář pochází z dílny brněnského fotografického studia Dvadva, které netradičním
způsobem zachycuje ty nejlepší hráče a hráčky, kteří reprezentují český volejbal jak na palubovce, tak
na rozpáleném písku.
V kalendáři se tedy můžete těšit na Markétu Slukovou s Kristýnou Kolocovou, Aleše Holubce, Helenu
Havelkovou, Roberta Kufu, Jana Dumka, Filipa Habra a další skvělé hráče i hráčky.
„Pro letošní rok jsme zvolili změnu oproti předchozím letům. Pro tvorbu kalendáře jsme dříve využívali
fotografie pořízené v rámci volejbalových akcí z průběhu roku, z nichž byla vyrobena finální produkce,“
vysvětluje místopředseda ČVS Robert Urbánek, „v tomto roce jsme se však zaměřili více na
volejbalové a beachvolejbalové reprezentanty. Pánové ze studia Dvadva přišli s myšlenkou nafotit
jednotlivé fotky ateliérovým způsobem s kvalitní postprodukcí. Focení probíhalo od července do října.
Reprezentanti byli spokojení s finálním výsledkem, a tak doufáme, že se bude líbit i veřejnosti.“
Kalendář již byl distribuován mezi extraligové kluby (bude možné o něj soutěžit v průběhu
mistrovských utkání některých z nich) a mezi krajské volejbalové svazy.
Kalendář je samozřejmě dostupný i pro zájemce z řad široké veřejnosti.
Zájemci mohou kalendář osobně zakoupit na sekretariátu ČVS (Bělohorská 19, Praha 6 - Břevnov),
nebo objednat na dobírku u paní Hradilové (hradilova@cvf.cz, 724 800 065).
V blízké době bude možné kalendář pořídit i prostřednictvím e-shopu.
Cena za jeden kalendář je 200 Kč.

5. Úřední hodiny registračních míst ČVS
Dne 14. listopadu 2014 byly na webových stránkách ČVS zveřejněny změny úředních hodin
registračních míst ČVS.
Registrační místo Praha
úterý 10:00 - 18:00 hodin
středa 09:00 - 17:00 hodin
pátek 09:00 - 17:00 hodin
Registrační místo Brno
pondělí 09:00 - 16:00 hodin
čtvrtek 09:00 - 16:00 hodin
Tímto se mění úřední hodiny uvedené:
- v bodu 1 „Rozpisu okresních přeborů Frýdek-Místek dospělých 2014/2015“,
- v bodu 2, v příloze č. 1 „Zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2013 ze dne 5. února 2013“.

6. Tiskopis „Přihláška k registraci“
Dne 19. listopadu 2014 byl předsedou RMK ČVS na webových stránkách ČVS uveden tiskopis
„Přihláška k registraci“, vyhotovený ve formátu xls.
Do tohoto tiskopisu dle „vzoru“ vepište požadované údaje, vytiskněte, podepište a předejte (zašlete)
registračnímu místu v Praze nebo v Brně k vyřízení s vyjádřením, kam mají být zaslány průkazy.
Nezapomeňte přiložit pasovou fotografii a kopii dokladu o uhrazení registračního poplatku.
Členové do 12 let jsou od poplatku osvobozeni.
V příloze č. 5 zpravodaje č. 22/2014 jsou uvedeny
„Tiskopis Přihláška k registraci a vzor Přihláška k registraci“.
Písemný způsob „Přihlášky k registraci“ se používá málo, jelikož nutno navíc zaplatit 100,- Kč.
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7. Registrace členů ČVS
Na základě rozhodnutí Správní rady Českého volejbalového svazu (dále jen ČVS) jsou zřízena na
území České republiky tato registrační místa:
Registrační místo Praha:
ČVS Praha, 160 17 Praha 6 - Břevnov, Bělohorská 19 (sídlo registračního místa),
ČVS Praha, 160 17 Praha 6 - Břevnov, Zátopkova 100/2, PS - 40 (korespondenční adresa)
Jaroslav Háza, TZ: 245 006 214, E-mail : haza@cvf.cz
Úřední hodiny: úterý 10 - 18 hod, středa a pátek od 9 - 17 hod.
Registrační místo Brno:
Sportovní hala Brno, 639 00 Brno, Vídeňská 9,
Štěpán Říha, MT: 602 766 605, E-mail: stepan.riha@email.cz
Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek od 9 - 16 hod.

Upozornění:
Obě registrační místa provádí registrace členů ČVS komplexně, s výjimkou evidování kvalifikačních
tříd trenérů, rozhodčích a registrace nových oddílů, které provádí výhradně registrační místo v Praze.
V současnosti se přestupy (transfery) do a ze zahraničí provádí elektronicky a proto finální provedení
(hostování) mohou provést obě registrační místa.
Registrace a přestupy se provádí dle „Registračního řádu volejbalu“ a „Přestupního řádu volejbalu“
- v platném znění. Tyto řády je možno získat na webových stránkách ČVS: Směrnice ČVS.

Elektronický způsob:
Podkladem pro základní registraci, vystavení nového průkazu člena ČVS, zrušení a obnovy registrace,
ohlášení přestupu a hostování a předčasného ukončení hostování je:
- v systému VIS, v modulu „Podatelna“ řádně vyplněná „příslušná žádost“, elektronický souhlas
žadatele (u žadatelů mladších 15-ti let rodiče nebo zákonného zástupce), elektronický souhlas
oprávněné osoby mateřského oddílu (u přestupů případně podání námitky) i nového oddílu,
- zadání do systému VIS elektronické fotografie (vzor pasová),
- elektronické uhrazení registračního, či přestupního poplatku.
Pro vydání elektronického souhlasu jednotlivých žadatelů je na webových stránkách ČVS na adrese
Přístup do VISu možnost „Zřídit / obnovit přístup do systému VIS".
Pro vydání elektronického souhlasu oprávněné osoby oddílu je nutné mít tyto osoby uvedené v
systému VIS, v modulu „Oddíly“ s patřičnými právy.

Písemný způsob:
Podkladem pro základní registraci, vystavení nového průkazu člena ČVS, zrušení a obnovy registrace
je:
- ve všech rubrikách podle předtisku hůlkovým písmem nebo psacím strojem vyplněný tiskopis
„Přihláška k registraci“, vlastnoručně podepsaný (u žadatelů mladších15-ti let rodičem nebo
zákonným zástupcem), podepsaný oprávněnou osobou oddílu a potvrzený razítkem oddílu,
- pásová fotografie velikosti 3,5 x 4,5 cm, ne starší dvou let (na zadní stranu je nutno napsat jméno,
příjmení a datum narození žadatele,
- doklad (kopie) o úhradě registračního poplatku
Podkladem pro ohlášení přestupu, hostování a předčasného ukončení hostování je:





ve všech rubrikách podle předtisku hůlkovým písmem nebo psacím strojem vyplněný tiskopis
„Ohlášení - ukončení - přestupu - hostování“, vlastnoručně podepsaný (u žadatelů mladších
15-ti let rodičem nebo zákonným zástupcem), podepsaný oprávněnou osobou mateřského i
nového oddílu a potvrzený razítkem obou oddílů,
pasová fotografie velikosti 3,5 x 4,5 cm, ne starší dvou let (na zadní stranu fotografie je nutno
napsat jméno, příjmení a datum narození žadatele),
doklad (kopie) o úhradě poplatku za přestup, či hostování.

Žádosti o registrace a přestupy je možné posílat doporučeně poštou nebo vyřizovat osobně.
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Poplatky v registračním a přestupním řízení:
Druh poplatku
(za každý průkaz, přestup, hostování)
Vystavení nového průkazu
Obnova průkazu
Přestup, hostování

dospělí
od 19 let
200 Kč
200 Kč
600 Kč

mládež
do 19 let
100 Kč
100 Kč
300 Kč

do 12 let
neplatí
neplatí
neplatí

Platby se provádí:
a) elektronickým způsobem výhradně na účet číslo 226037156/0300 s variabilním symbolem
šestimístným číslem účtu v modulu Banka nebo devítimístným číslem žádosti v modulu Podatelna.
Úhradu je možné provést poštovní poukázkou, příkazem k úhradě nebo v hotovosti v peněžním
ústavě.
b) písemným způsobem výhradně na účet číslo 777119/5500 s variabilním symbolem „68420“ při
vystavení nového průkazu, „68480“ při obnově průkazu nebo „68430“ při přestupu, hostování, či
ukončení hostování. Úhradu j možné provést poštovní poukázkou, příkazem k úhradě nebo
v hotovosti na příslušném registračním místě.
Změny úředních hodin byly na webových stránkách ČVS aktualizovány 18. října 2014.
Tímto se ruší bod 2, příloha č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2013 ze dne 5. února 2013.

8. Světová liga 2015 muži
Během 34. kongresu FIVB konaným v Cagliari byl řídícím Světové ligy schválen počet družstev
hrajících v dalším ročníku World League.
Rozšířená byla 3 divize.
V roce 2015 tímto bude hrát 32 družstev.
Nově byly zařazeny: Egypt, Kazachstán, Řecko a Černá Hora.
Rozlosování skupin světové ligy 2015 muži:
1. divize
skupina A - Brazílie, Itálie, Srbsko, Austrálie
skupina B - Polsko, Rusko, USA, Írán
2. divize
skupina C - Bulharsko, Kuba, Kanada, Argentina
skupina D - Francie, Německo, Česká republika, Jižní Korea
(místo Německa, které odstoupilo, bylo dodatečně zařazeno Japonsko)
skupina E - Belgie, Portugalsko, Finsko, Holandsko
3. divize
skupina F - Tunis, Portoriko, Turecko, Černá Hora
skupina G - Čína, Mexiko, Slovensko, Řecko
skupina H - Egypt, Japonsko, Španělsko, Kazachstán
(místo Japonska, které bylo přeřazeno do 2. divize, byla dodatečně zařazena Venezuela)
V Cagriali byl schválen systém a termíny utkání 2. a 3. divize, ve kterých bude hrát po 12 družstev.
V druhé divizi družstva byla rozdělena do skupin C, D, E, a každé družstvo sehraje 12 utkání.
Vítězové skupin a Bulharsko jako pořadatel se utkají ve finálovém turnaji (10. - 11. července 2015).
V třetí divizi se družstva utkají v šesti turnajích a finálový turnaj se bude hrát 3. - 5. července 2015
na Slovensku.
Turnaj Final Six elity by se měl konat 15. - 19. července 2015 v Brazílii (Rio de Janeiro).
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Přílohy:
č. 1: Přestupní řád volejbalu - změna 05/2014 (12 stránek)
č. 2: Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS - změna 02/2014 (4 stránky)
č. 3: Statut sportovních středisek a sportovních center mládeže v ČVS - změna 01/2014 (7 stránek)
č. 4: Reprezentant České republiky v beachvolejbalu (6 stránek)
č. 5: Tiskopis Přihláška k registraci a vzor Přihláška k registraci (2 stránky)
Bez rozdělovníku.
ing. Jiří W. Rucki
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