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

ZÁPIS č.08
ze zasedání Rady mládeže ČVS dne 28 listopadu 2018 v Praze.
Přítomni : p.M.Provazník, R.Malý, O.Foltýn ,J.Lejsek, O.Pastrňák, P.Adamčík,
D.Pourová, J.Zach,St,Mitač,J..Mjtačová.
Omluveni : p.O.Vlček,V.Zach.
1/ Kontrola usnesení z minulého zasedání :
V evidenci zůstává :
50/07 Zjistit u generálního sekretáře ČVS p.M.Labašty, jak budou nové registrační
průkazy ze strany ČVS řešeny.
do 30.1.2019
zodp.p.O.Pastrňák
Splněno : 45/06, 48/07, 49/07, 51/07, 52/07, 53/07, 54/07.
2/ Informace o průběhu Českého poháru mládeže :
P.R.Malý informoval,že Český pohár průběžně probíhá dle rozpisu.
Uvedl,že byly stanoveny odměny pro pořadatele turnajů ČPM, které jsou uvedeny
v zápisu ze zasedání řídících nemistrovských soutěží. Odměny byly RM ČVS
odsouhlaseny- Proplacení vkladů a odměn pořadatelům bude prováděn řídícími
soutěží ve spolupráci s koordinátory mládeže na ČVS p.J.Mitáčovou a p.J.Zachem.
P.M.Provazník přednesl doporučení zvýšit vklad dlo Českého poháru mládeže
na 1 500.- Kč a tento návrh zdůvodnil..
Vzhledem k tomu,že návrh byl RM ĆVS odsouhlasen bude toto doporučení
uplatněno při přípravě nového rozpisu ČPM 2019/2010.
3/ Rozpis 6.ročníku Republikové soutěže mladšího žactva :
P.R.Malý uvedl, že návrh rozpisu byl zaslán všem členům RM ČVS a projednán
se stanovenými řídícími této soutěže. Vysvětlil jednotlivé body rozpisu.
Po projednání a doplnění po připomínkách byl rozpis RM ČVS schválen.
55/08 Doplnit rozpis o schválené připomínky a zveřejnit na webu ČVS,zároveň
Zaslat na všechna KVS
do 7.12.2018
zodp.p.R.Malý
4/ Výběrové řízení na pořadatele finálových turnajů 6.ročníku Republikové
soutěže mladšího žactva :
P.R,Malý infermoval, že do výběrového řízena na pořadatele finále 6.ročníku
Republikové soutěže mladších žákyň se přihlásili dva zájemci. Nabídku zaslal pouze
jeden..Na pořádání finále mladších žáků se přihlásil jeden zájemce.
Na základě projednání na zasedání řídích nemistrovských soutěží navrhl, aby
pořadatelem finálového turnajee mladších žákyň byl schválen
volejbalový oddíl ŠSK Bílovec z.s.

a na pořadatele finálového turnaje mladších žáků byl schválen
volejbalový oddíl TJ Slávia Hradec Králové.
Po projednání byl návrh pořadatelů finálových turnajů RM ČVS schválen.
.P.M.Provazník uvedl, že je nutno výběrové řízení zaslat nejen na web ČVS, ale
také na všechna KVS a účastníkům soutěže. Pak se počet zájemců o pořádání
finálových turnajů této soutěže zvýší.
56/08 Doplnit schválené pořadatele do rozpisu 6.ročníku Republikové soutěže
mladšího žactva.
do 7.12.2018
zodp.R.Malý
5/ 9.Programová konference mládeže :
P.J.Zach informoval, že 9.PKM proběhne ve dnech 14.-15.12.2018 v Kolíně.
Seznámil také s programem a časovým harmonogramem zasedání. Uvedl, že znovu
zaslal trenérům materiály o 9.PKM.
Po projednání v diskuzi bylo rozhodnuto uložit tyto úkoly níže uvedeným členům
RM ČVS.
57/08 Rozeslat podklady k přestupnímu řádu.
do 2.12.2018
zodp.p.M.Provazník
58/08 Zaslat návrh věkových kategorií žákyň a návrh systemizace soutěží dívek.
do 2.12.2018
zodp.p.St.Mitač
59/08 Zaslat návrh změn systému soutěží chlapců..
do 2.12.2018
zodp.p.O.Pasterňák
6/ Různé :
P.D.Pourová přednesla návrh na schválení odměny za uspořádání turnajů
mládeže pro oddíl volejbalu Volejbalová akademie Nový Bor ve výši 2 400.- Kč.
Po projednání byla navržená odměna RM ČVS schválena.
¨60/08 Zajistit proplacení schválené odměny VA Nový Bor..
do 14.12.2018.
zodp.p.D.Pourová
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 30 ledna 2019 od 11.00 hodin v zasedací místnosti
na ČVS v Praze
Účast všech členů RM ČVS je nutná.

5.12.2018
Zápis ověřil Michal Provazník, předseda RM ČVS

Zapsal: Mgr.Rudolf Malý

