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

ZÁPIS č.09
ze zasedání Rady mládeže ČVS dne 30. ledna 2019 v Praze.
Přítomni : p.M.Provazník, R.Malý, O.Foltýn ,J.Lejsek, P.Adamčík,
D.Pourová, J.Zach, St.Mitač, J.Mitačová.
Omluveni : p.O.Vlček,D.Pastrňák,V.Zach.
1/ Kontrola usnesení z minulého zasedání :
Splněno : 50/07, 55/08, 56/08, 57/08, 58/08, 59/08, 60/08.
Všechny úkoly byly splněny.
2/ Informace o průběhu Českého poháru mládeže :
P.R.Malý informoval,že Český pohár průběžně probíhá dle rozpisu. Zprávy jsou
zasílány účastníkům a na web ČVS.
Z ČP starších žákyň se odhlásila před finálovou částí soutěže družstva
VK Kopřivnice a VK České Budějovice B. Dle návrhu řídící soutěže schválena pokuta
ve výši 5 000.- Kč. Na turnaj 3.kola ČP starších žákyň v Mostě se nedostavilo
družstvo VSK Český Krumlov. Na návrh řídící soutěže schválena pokuta ve výši
2 000.- Kč.
Dále uvedl,že byly stanoveny odměny pro pořadatele turnajů ČPM, které jsou
uvedeny v Zápisu č.8 ze zasedání řídících nemistrovských soutěží.
Výše uvedené pokuty a odměny byly RM ČVS odsouhlaseny.
61/09 Předložit k projednání zásady ČP mládeže 2019/2020,
do 3.4.2019
zodp.R.Malý
3/ Zajištění 6.ročníku Republikové soutěže mladšího žactva :
P.R.Malý uvedl, že se vyskytly problémy se zveřejněním rozpisu na webu ČVS.
Uzávěrka přihlášek do soutěže je 1.2.2019. Je zřejmé,že u soutěže mladších žákyň
se bude hrát předkolo. Na zasedání vedoucích nemistrovských soutěží projednáno
s řídícími soutěží zpracování rozpisů předkola a kvalifikací í.
P.M.Provazník potvrdil, že byly problémy s informovaností oddílů volejbalu
o rozpisu Republikové soutěže mladšího žactva. Doporučil, aby počet přihlášených
družstev a seznam účastníků byl zaslán řídícími soutěží členům RM ČVS.
62/09 Zaslat počty přihlášených družstev včetně seznamu účastníků členům RM
do 22.2.2019
zodp.p.D.Pourová, J.Linhart
Jednání se zúčastnil předseda ČVS p.M.Pakosta, který uvedl,že je nutno zaslat
informaci vedle webu ČVS také na KVS a případně přes VIS také klubům.
Uvedl, že zašle elektronicky RM ČVS kontakty na všechna KVS.

Návrh na vyhodnocení trenírky(cvičitelky( :
P.M.Provazník informoval, že je nutno zaslat návrh na vyhodnocení trenérky
(cvičitelky). Po projednání schválila RM ČVS navrhnout p.Marii Kašubovou z Brna.
63/09 Zajistit vyplnění formuláře a odeslání.
do 22.2.2019
zodp.p.O.Foltýnk
4/

Realizace minimálního školení trenérů minivolejbalu:
P.M.Provazník informoval o záměru ČVS uskutečnit minimální školení trenérů
minivolejbalu.
Navrhl uskutečnit školení v březnu a v září. Zářijové školení by se mělo konat
v Ostravě. Po projednání byl návrh RM ČVS schválen.
64/09 Zajistit realizaci minimálního školení trenérů minivolejbalu ve schválených
termínech a podat informaci.
do 3.4.2019
zodp.p.O.Foltýn
5/

Kontrola péče o mládež u družstev republikových soutěží dospělých :
P.D.Pourová informovala o návrhu změn v příloze č.2 Soutěžního řádu ČVS.
bod1…..mladší žactvo hrající krajský přebor.
bod 3 …..do rozpočtu ČVS pod kapitolu RM ČVS.
bod 9….kontrolu péče o mládež před skončením mistrovské soutěže.
RM ČVS vzala návrh změn na vědomí.
65/09 Projednat výše uvedené změny s předsedou STK.
do 19.2.2019
zodp.p.M.Provazník
Dále požádala o zproštění funkce kontroly mládeže u družstev republikových
soutěží dospělých.
Po projednání RM ČVS pověřila kontrolou péče o mládež u republikových soutěží
dospělých p Petra Adamčíka od soutěžního období 2019/2020.
6/

Mistrovské soutěže mládeže :
P.M.Provazník informoval o návrhu změnit zásady hostování v MČR staršího
žactva od soutěžního ročníku 2019/2020.…
Po projednání byl návrh RM ČVS schválen
66/09 Projednat s předsedou STK změnu zásad hostování v MČR staršího žactva
od soutěžního ročníku 2019/2020.
do 19.2.2019
zodp.p.M.Provazník
P.St.Mitač informoval o změně termínů v soutěžích mládeže dívek z důvodu jejich
kolizí s účastí reprezentačního družstva dívek U 16 ve 2.fázi kvalifikace. Jedná se
o tyto termíny: 1.eást MČR starších žákyň z 26.-28.4.2019 na 10.-12.5.2019
1část MČR starších žákyň z 10.-12.5.2019 na 24.-26.5.2019
2.kolo kvalifikace o EX-Kadetky z 19.-20.4.2019 na 4.-5.5.2019.
Po projednání RM ČVS změny doporučila.
67/09 Projednat změny s STK a předložit SR ČVS.
do 19.2.2019
zodp.p.M.Provazník¨
P.J.Zach předložil písemně a ústně vysvětli,l návrh termínů na soutěže chlapců
v soutěžním období 2019/2002. Požádal členy RM ČVS o elektronické zaslání
případných připomínek.
Dále uvedl, že zpracuje anketu o kadetských soutěžích v dalším soutěžním
období,která bude zaslána oddílům volejbalu chlapců.
7/

68/09 Zaslat anketu volejbalovým oddílům, které pečují o chlapecká družstva
a informovat o výsledcích ankety RM ČVS.
do 3.4..2019
zodp.p.J.Zach
6/ Různé :
P.St.Mitač informoval členy RM ČVS o programu připravovaného Semináře SCM
a SpS dívek.
P.J.Zach informoval, že medaile a poháry pro Republikovou soutěž mladšího
žactva a Českého poháru mládeže byly jíž ČVS objednány.
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 3 dubna 2019 od 11.00 hodin v zasedací místnosti
na ČVS v Praze
Účast všech členů RM ČVS je nutná.

5.2.2018
Zápis ověřil Michal Provazník, předseda RM ČVS

Zapsal: Mgr.Rudolf Malý

