Český volejbalový svaz
RADA MLÁDEŽE
Bělohorská 19, 16000 Praha 6 – telefon 245 006 210

ZÁPIS č.07
ze zasedání Rady mládeže ČVS dne 28 září 2018 v Praze.
Přítomni : p.M.Provazník, R.Malý, O.Vlček ,J.Lejsek, O.Pastrňák, P.Adamčík,
D.Pourová, J.Zach,p.Mjtačová.
Omluveni : p.O.Foltýn, St.Mitač.
1/ Kontrola usnesení z minulého zasedání :
V evidenci zůstává :
45/06 Zpracovat návrh rozpisu 6.ročníku Republikové soutěže mladšího žactva
doplněného o schválené připomínky.
do 31.10.2018
zodp.p.R.Malý
Splněno : 37/05, 40/06, 41/06, 42/06, 43/06, 44/06, 46/06, 47/06.
2/ Účtování nemistrovskýchj soutěží na ČVS :
Na zasedání RM ČVS byli přizváni, předseda ČVS p.M.Pakosta a generální
sekretář p.M.Labašta, k vysvětlení požadavků na nový způsob účtování
nemistrovských soutěží vůči ČVS. P.M.Labašta vysvětlil, že ČVS nemůže udělovat
dotace na nemistrovské soutěže a proto se mění způsob účtování těchto akcí.
V ČP mládeže je nutno, aby pořádající oddíl předložil fakturu na technické
uspořádání turnaje.Týká se vkladů na ČPM. Za pořádání pak obdrží na základě
schválení RM ČVS odměnu za pořádání.
Bylo dohodnuto, že do 3.10.2018 zašle p.M.Provazníkovi vzorovou fakturu
a objednávku všetně manuálu.
48/07 Zaslat obdržené materiály řídícím soutěží ČP a RM ČVS.
do 19.10.2018
zodp.p.M.Provazník
Dále uvedl, že na ostatní nemistrovské soutěže budou s pořadatelem uzavřeny
ze strany ČVS smlouvy.
Tabulky s odměnami za pořadatelství na základě usnesení RM ČVS předá ČVS
p.J.Zach.
3/ Informace o nemistrovských soutěžích :
P.R.Malý informoval o počtu přihlášených družstev do ČP mládeže. Uvedl, že bylo
projednáno zajištění kvalifikací ve všech kategoriích.
P.M.Provazník informoval, že byly projednány zásady 6.ročníku Republikové
soutěže mladšího žactva a vypsání výběrového řízení na pořadatele finálových
turnajů.Na zasedání skupiny řídících nemistrovských soutěž bBylo projednáno
zhodnocení 22.ročníku memoriálů a pořadatelům bude zaslán děkovný dopis.
P.R.Malý předložil návrh na odměny řídícím memoriálů p.D.Pourové
a p.J.Linhartovi ve výši 5 000.- Kč.:
Po projednání byly odměny RM ČVS schváleny.

49/07 Zajistit na SRČVS schválení a následné proplacení výše uvedených
odměn..
do¨29.6.2018
zodp.p.M.Provazník
4/ Informace předsedy RM ČVS :
P.M.Provazník informoval, že byla vypsána výběrová řízení na finálové turnaje
republikových soutěží mládeže.
Dále uvedl, že pro projednání změn přestupního řádu byla ustavena nová
skupina.
Informoval, že dochází k výměně registračních průkazů za nové.
P.O.Pasterňák uvedl, že je nutno zjistit, který průkaz je platný. Vznesl dotaz
na p.M.Labaštu.a zaslal mu elektronicky příslušné materiály.
50/07 Zjistit u generálního sekretáře ČVS p.M.Labaštovi, jak budou nové registrační
průkazy ze strany ČVS řešeny.
do 19.10.2018
zodp.p.O.Pastrňák
5/ Věkové kategorie pro LODM 2018 :
P.M.Provazník uvedl, že LODM 2019 se uskuteční v libereckém kraji v termínu
23.-27.6.2019. Na program byl zařazen šestkový volejbal a beach volejbal. Nutno
Stanovit věkové kategorie pro tyto soutěže.
P.O.Vlček seznámil přítomné s návrhem ABV stanovit pro beachvolejbal věkovou
kategorii 1.1.2003. Někteří účastníci v této kategorii by už mohli být žáky středních
škol..
51/07 Ověřit zda mohou na LODM startovat žáci středních škol.
do 31.10.2018
zodp.O.Vlček
P.Mitačová přednesla a zdůvodnila návrh na stanovení věkové kategorie dívek
pro tuto soutěž.
Pro šestkový volejbal byly po projednání schváleny tyto věkové kategorie:
dívky
1.1.2005
chlapci
1.1.2004.
Výše uvedené kategorie pak byly RM ČVS schváleny,
52 /07 Informovat SR ČVS o schválených kategoriích na LODM..
do 24,10.2018
zodp.p.M.Provazník
6/ Výsledky kontroly péče o mládeř v republikových soutěžích mužů a žen :
P.D.Pourová přednesla závěry vyplývající z kontroly péče o mládež. Uvedla, že
v EX lize žen nemá oddíl Volejbal Brno uvedenou žádnou mládež. U ostatních
družstev je vše v pořádku,
P.J.Zach uvedl, že je nutné ověřit zda nedostali od ČVS výjimku.
53/07 Zjistit dotazem na ČVS u p.I.Ira zda nebyla klubu udělena výjimka.
do 26.10.2018
zodp.p.M.Provazník,Mitačová
7/ Různé :
P.D.Pourová předložila písemně návrh odměn oddílům volejbalu za uspořádané
turnaje mládeže. a návrh zdůvodnila.
Po projednání byly návržené odměny RM ČVS schváleny.
¨54/07 Zajistit proplacení schválených odměn oddílům volejbalu na ČVS.
do 26.10.2018.
zodp.p.D.Pourová
P.M.Provazník informoval, že je nutné změnit termín pořádání 8.PKM.
Po projednání byl schválen termín 14.-15.12.201 v Nymburku. Témata jednání PKM
budou projednána na příštím zasedání RM ČVS.

PJ.Zach informoval, že obdržel návrh volejbalových propozic pro LODM.
Dále informoval, že proběhne testování Sps.
P.M.Provazník poděkoval všem přítomným členům RM ČVS za aktivní účast
na zasedání a schůzi.ukončil

Příští zasedání Rady mládeže ČVS se uskuteční
ve středu
dne 28 listopadu 2018 od 11.00 hodin v zasedací místnosti
na ČVS v Praze
Účast všech členů RM ČVS je nutná.

Přílohy : .1. Odměny oddílům volejbalu za uspořádání turnajů mládeže.
2. Konkurz na pořadatele finálových turnajů 6.ročníku Republikové soutěže
mladšího žactva.

3.10.2018
Zápis ověřil Michal Provazník, předseda RM ČVS

Zapsal: Mgr.Rudolf Malý

Příloha zápisu č 1

Odměny oddílům volejbalu za uspořádané turnaje mládeže..
název oddílu
počet družstev
SK Volejbal Kolín
5
TJ Kralupy n.Vlt.
7
TJ Kralupy n.Vlt.
8
SK Prosek
4
TJ Slov.Slavia Uh.Hradiště
12
TJ Sokol Čes.Třebová
16
VK Raškovice
57
VK Rema Rychnov n.Kn
50
SK Kojetín č.5
8
TJ Baník Rtyně v Podkr.
12
TJ Sokol Lupenice
11
Volleybal Nymburk
9
Volejbalový oddíl Svitavy
16
TJ Slov.Slavia Uh.Hradiště
12
SK Kojetín
9
VK PFN Znojmo-Přímětice č.6 34
Volejbalová akad.Nový Bor
8
SŠK Bílovec
8
SK Kojetín
9
SK Kojetín
4
TJ Slavia Hradec Králové
10

26.9.2018

termín pořádání
částka
26.5.2018
2.000.- Kč
09.6.2018
1.600.- Kč
10.6.2018
2.400.- Kč
19.5.2018
2.000.- Kč
09.6.2018
4.100.- Kč
26.-27.5.2018
3.200,- Kč
16 -17.6.2018
14.900,- Kč
19. -21.5.2018
10.600.- Kč
08.8.2018
2.400.- Kč
22.4.2018
3.600.- Kč
02.9.2018
3.300,- Kč
26.8.2018
2.700.- Kč
01.9.2018
4.800.- Kč
25.8.2018
9.500.- Kč
08.9.2018
3.600.- Kč
1-2.9.2018
11.500.- Kč
03.9.2018
2.400.- Kč
15.9.2018
2.500.- Kč
16.9.2018
3.600.- Kč
23.9.2018
1 600.- Kč
08.4.2018
3 100.- Kč
Zpracovala Dana Pourová

Příloha zápisu č 2

Český volejbalový svaz
RADA MLÁDEŽE
Bělohorská 19, 16000 Praha 6 – telefon 245 006 210

Rada mládeže ČVS vyhlašuje
v souladu se Zásadami rozpisu Republikového finále mladšího žactva
výběrové řízení
na uspořádání jednorázových nemistrovských soutěží

6. ročníku Republikového finále mladších žákyň
v termínu 3.-5.5.2019.

6.ročníku Republikového finále mladších žáků.
v termínu 3.-.5.5.2019.
1/ Pověřený pořadatel musí pro turnaj dívek nebo chlapců zajistit:
a) Organizační a sportovně-technické uspořádání soutěže ve stanoveném termínu,
b) Čtyři hřiště ve sportovních halách/tělocvičnách (ideální stav 4 hřiště v hale, nebo
2+2 hřiště ve dvou halách v těsné blízkosti).
c) Ubytování a stravování pro 16 družstev.
2/ RM ČVS poskytne pořadateli částku ve výši 50 000 Kč na úhradu technického
zabezpečení finálového turnaje .
Písemné přihlášky zašlete elektronicky nejpozději do 16.listopadu 2018 řídícím
soutěží.
Mladší žákyně p.Dana Pourová pourovad@seznam.cz
Mladší žáci p.Jaroslav Linhart j.linhart@volny.cz
V přihlášce uveďte zejména název haly a počet hřišť, cenovou relaci ubytování
a stravování, název ubytovacího a stravovacího zařízení a kontaktní spojení
na odpovědnou osobu, zastupující právní subjekt při dalším jednání).
O výsledku konkurzu budou všichni zúčastnění písemně vyrozuměni
nejpozději do 30.listopadu 2018.
Michal Provazník
předseda RM ČVS

Mgr.Rudolf Malý
sekretář RM ČVS

