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Zpravodaj KSV OVS Frýdek-Místek 
č. 1/2019 ze dne 15. ledna 2019 

 
1. 100 let československého a českého volejbalu v roce 2021 
 

 V roce 2021 bude český volejbal oslavovat 100 let své organizované činnosti. 
 

 Dne 12. 5. 2018 jsem předsedům nebo pracovníkům oddílů zaslal mailem žádost neboli spíše prosbu 
o zaslání zpracované historie svého oddílu. V seznamu možná jsem někoho opomněl. 
Taktéž nyní nemám zpracován přesný adresář, posílat budu postupně. 
 

Proto zasílám opětovně prosbu o sdělení, zda na tom oddíly pracují a v letošním roce ji zaslají. 
 

Prozatím jsem začal komunikaci se „západní“ části okresu, a to: 
 

- TJ Sokol Mosty u Jablunkova - zasláno Karel Kohout - mnoho informací 
- TJ Sokol Nýdek - zaslány informace, které budou dopracovány   
- z oddílu TJ Sokol Hnojník lze čerpat z webových stránek 
- VK Raškovice - provedeno nahlédnutí do kroniky oddílu, z čeho lze čerpat 
  (mají i své webové stránky) 
- TJ Sokol Hrádek - prozatím málo informací 
- TJ Vendryně - menší informace 
- TJ Spartak Jablunkov - Ivan Geissler - spolupráce snad bude pokračovat 
- SK Třanovice - prozatím přislíbeno 
- TJ Sokol Ropice - Karel Pszczolka (dokumentace oddílu byla zlikvidována nebo se nachází u jiných  
   osob mimo okres - nutno provést osobním setkáním)  
 

a další budou sděleny. 
 
 Dne 12. února 2019 se koná výborová schůze OVS Frýdek-Místek, kde osobně se budu snažit 
provést součinnost i s oddíly „východní“ části okresu Frýdek-Místek.    
 

V příloze č. 1 zasílám opětovně dokument ze dne 12. 5. 2018 
 

V roce 2019 tímto bude nutno provést koordinaci a tímto i vydat více zpravodajů KSV Frýdek-Místek. 
Tímto zároveň doplním o oddíly a tak jako dnes vždy zašlu několik informací o našem českém 
volejbalu. 
  

 2. Kvalifikace na 32. letní olympijské hry Tokio 2020 ve volejbalu 
 

 FIVB potvrdila seznam skupin Interkontentálních kvalifikačních turnajů na OH 2020 Tokio, které se 
uskuteční v srpnu 2019. 
 

Skupiny byly schváleny systémem „serpentýny“ ohledem světového žebříčku ke dni 1. 1. 2019. 
U žen potvrdilo účast 23 družstev z 24 nejlepších mimo pořadatele Japonska (v žebříčku 6). 
Nepřihlásila se Kuba (25. místo) a tímto její místo bylo přiděleno Polsku (26. místo). 
 

U mužů potrvdilo účast všech 24 družstev mimo pořadatele Japonska (v žebříčku 11). 
 

Turnaje ženy 2. - 4. 8. 2019 
Skupina A: Srbsko (1), Portoriko (13), Thajsko (14), Polsko (26) 
Skupina B: Čína (2), Turecko (12), Německo (15), Česká republika (24) 
Skupina C: USA (3), Argentina (11), Bulharsko (16), Kazachstán (23) 
Skupina D: Brazílie (4), Dominikánská republika (10), Kamerun (17), Ázerbajdžán (22) 
Skupina E: Rusko (5), Jižní Korea (9), Kanada (18), Mexiko (21) 
Skupina F: Nizozemsko (7), Itálie (8), Belgie (19), Keňa 20)  
 

Turnaje muži 9. - 11. 8. 2019 
Skupina A: Brazílie (1), Egypt 13), Bulharsko (14), Portoriko (24) 
Skupina B: USA (2), Belgie (12), Nizozemsko (15), Jižní Korea (24) 
Skupina C: Itálie (3), Srbsko (10), Austrálie (16), Kamerun (23) 
Skupina D: Polsko (4), Francie, (9) Slovinsko (17), Tunisko (22) 
Skupina E: Rusko (5), Írán (8), Kuba (18), Mexiko (21) 
Skupina F: Kanada (6), Argentina (7), Finsko (19), Čína (20) 
 

Výběr a určení pořadatelů všech turnajů cestou FIVB je nyní v rámci jednání, rozhodne se určitě do 
konce ledna 2019.  
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3. Mistrovství Evropy ve volejbalu v roce 2019 muži 
 

 9. ledna 2019 skončily kvalifikace na letošní ME muži, hraných v 7 skupinách po čtyřech družstvech 
(skupiny A, B za účasti třech družstev) za celkové účasti 26 družstev. 
 

Z této kvalifikace postoupilo 12 družstev, a to vítězové skupin: 
A - Rumunsko, B - Estonsko, C - Slovensko, D - Portugalsko, E - Bělorusko, F - Ukrajina, G - Řecko 
a zároveň 5 družstev z druhých míst skupin: 
A - Finsko, C - Černá Hora, D - Rakousko, E - Španělsko, F - Makedonie. 
 

 Přímo z minulého ME 2017 konaného v Polsku si zajistilo účast 8 nejlepších družstev: 
Rusko (1. místo), Německo (2. místo), Srbsko (3. místo), Itálie (5. místo), Bulharsko (6. místo), 
Česká republika (7. místo), Polsko (10. místo) a Turecko (11. místo).  
 

ME se bude konat 12. - 29. 9. 2019 ve čtyřech zemích, a to Francie, Belgie, Slovinsko a Nizozemsko, 
které jako pořadatelé mají tímto přímý start. 
 

Poprvé se bude hrát za účasti 24 družstev, poprvé ve čtyřech státech, taktéž poprvé se zúčastní 
Černá Hora a Makedonie. 
 

Losování skupin se uskuteční 16. ledna 2019 v Bruselu v 18:30 hodin 
 

Všechny státy byly zařazeny do pěti košů podle pořadí v žebříčku CEV ze září 2017. Během losování 
budou přiděleny do čtyř skupin, v každé z nich po šest družstev. Družstva nasazené ve skupinách jsou 
hostitelské země a tím Francie (A), Belgie (B), Slovinsko (C) a Nizozemsko (D). 
 

Losování se uskuteční v souladu s těmito zásadami - nejprve se budou losovat družstva z prvního 
koše a ke každému dolosována skupina (družstvo koš 1 - skupina, pak družstvo koš 1 - skupina atd.) 
Po přiřazení družstev z 1 koše, stejným způsobem budou losovány družstva z 2 koše, pak z 3 koše, 
4. koše a 5 koše. 
 

Rozdělení družstev do košů: 
1 - Rusko, Srbsko, Polsko, Itálie 
2 - Bulharsko, Německo, Česká republika, Turecko 
3 - Finsko, Estonsko, Slovensko, Portugalsko 
4 - Španělsko, Ukrajina, Řecko, Makedonie 
5 - Bělorusko, Černá Hora, Rumunsko, Rakousko 
 

Jedinou výhradou CEV je nemožnost hry v jedné skupině finalistů ME 2017 Ruska (zlato) a Německa 
(stříbro). Pokud se do skupiny, ve které bude Rusko, vylosuje Německo, bude Německu vylosována 
jiná skupina. Pokud Německo bude jednou ze zbývajících dvou družstev pro losování do skupin, 
automaticky bude zařazeno do skupiny, ve které není Rusko a tímto druhý stát bude zařazen do 
skupiny s Ruskem. 
 

Přenos losování lze sledovat ve středu 16. ledna od 18:30 v hotelu Atomium snad zde: 
https://www.eurovolley.tv/en-int/page/home-cev 
na facebooku CEV: https: //www.facebook.com / CEVEuroVolley 
 

4. Mistrovství Evropy ve volejbalu v roce 2019 ženy 
 

 9. ledna 2019 skončily kvalifikace na letošní ME ženy, hraných v 6 skupinách po čtyřech družstvech 
(skupiny A, B za účasti třech družstev) za celkové účasti 26 družstev. 
 

Z těchto 6 skupin postoupili jejich vítězové: 
A - Belgie, B - Chorvatsko, C - Řecko, D - Francie, E - Estonsko, F - Španělsko 
a taktéž všechna družstva z druhých míst skupin 
A - Slovinsko B - Švýcarsko, C -Ukrajina, D - Portugalsko, E - Finsko (Česká republika z 3. místa 
nepostoupila), F - Rumunsko. 
 

 Přímo si z minulého ME 2017 konaného v Ázerbajdžánu zajistilo účast 8 nejlpeších družstev: 
Srbsko (1. místo), Nizozemsko (2. místo), Ázerbajdžán (4. místo), Itálie (5. místo), Rusko (6. místo) 
Bělorusko (7. místo), Německo (8. místo) Bulharsko (9. místo).  
 

ME se bude konat 23. 8. - 8. 9. 2019 ve čtyřech zemích, a to Polsko, Slovensko, Turecko, Maďarsko, 
které jako pořadatelé mají tímto přímý start. 
Poprvé bude hrát za účasti 24 družstev, poprvé ve čtyřech státech. 
 

Losování skupin se uskuteční 23. ledna 2019 v Istanbulu. 
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5. Mistrovství světa ve volejbalu v roce 2022 ženy 
 

 Zástupcem FIVB na slavnostním dlouhém galavečeru ve Varšavě konaným dne 13. ledna 2019 
u příležitosti 90 let polského volejbalu bylo na ukončení sděleno, že společnými pořadatelskými 
zeměmi mistrovství světa v roce 2022 ženy, se bude konat ve dvou zemích, a to v Polsku a 
Nizozemsku. 
 

Tento přímý přenos galavečeru jsem v televizi sledoval, byl okázalý, mohu v dalším zpravodaji napsat 
delší zprávu. 
 

6. Vydávání zpravodajů komise KSV Frýdek-Místek 
 

 Jako předseda KR OVS Frýdek-Místek jsem vydával do roku 2014 zpravodaje této komise, které byly 
uváděny a jsou na webových stránkách. 
 Tímto zpravodaje KSV Frýdek-Místek tímto budou uváděny asi na stejných webových stránkách. 
 

Přílohy: 
 

č. 1: 100 let volejbalu - oddíly okresu Frýdek-Místek - 1 stránka 
 

 
S velkým pozdravem a s poděkováním Jiří W. Rucki. 
 
 
 


