
 

3. zasedání správní rady ČVS dne 18.09.2013 
 
SR ČVS na svém 3. zasedání dne 18.09.2013 mimo jiné: 
 
Schválila: 
• uvolnění Štěpána JAVŮRKA, Jindřicha LICKA a Ondřeje MARKA z rady mládeže ČVS; 
• uvolnění Štěpána JAVŮRKA z funkce předsedy trenérsko-metodické komise ČVS; 
• výkonnostní listiny rozhodčích ČVS pro soutěžní období 2013/14; 
• Výkonnostní listiny rozhodčích ČVS, listiny delegátů ČVS, mezinárodní rozhodčí, hodnocení, 

delegace – kritéria platná od soutěžního období 2013/14; 
• směrnici Statut odborných komisí ČVS s účinností od 18.09.2013 s připomínkami a současně tím 

ke dni 18.09.2013 ruší směrnice č. 14/2011 „Statut rady mládeže ČVS“ ze dne 20.07.2011 včetně 
všech příloh a č. 20/2013 „Statut trenérsko-metodické komise ČVS“ ze dne 16.01.2013; 

• účast Z. Haníka na turnaji světové série v beachvolejbalu v termínu 07. - 10.08.2013 v Berlíně 
(GER); 

• účast Z. Haníka na ME žen v termínu 05. - 08.09.2013 ve Schwerinu (GER); 
• účast Z. Haníka a R. Urbánka na ME mužů v termínu 20. - 23.09.2013 v Gdyni (POL); 
• zástupce ČVS na losování ME mužů, žen, juniorů a juniorek v termínu 25. - 27.10.2013 

v Lucemburku (LUX); 
• přihlášky RD mužů a žen na účast v ME mužů a žen 2015; 
• přihlášky RD juniorů a juniorek na účast v ME juniorů a juniorek 2014; 
• odměny pro členy STK ČVS; 
• odměny pro členy RMK ČVS; 
• přihlášky k registraci právnické osoby – VK Liberec, TJ Traplice, ASK Blansko; 
• změnu věkové kategorie jubilantů na 60 let; 
• TJ Slovan Chabařovice jako pořadatele finále 18. ročníku M-ČR seniorek ve volejbale v roce 2014. 
 
Vzala na vědomí: 
• informace o čerpání rozpočtu ČVS k 31.07.2013; 
• hodnocení volejbalových Dřevěnic a Hodslavic žactva na vědomí; 
• hodnocení 18. ročníku memoriálu R. Myslíka; 
• hodnocení M-ČR AL mužů; 
• hodnocení národního finále vesnických družstev; 
• hodnocení účasti na MS juniorek; 
• závěrečnou zprávu z MS juniorek; 
• analýzu současného stavu webových stránek ČVS; 
 
Projednala: 
• návrh na složení rady ABV; 
 
 
Uložila: 
• RM projednat zajištění turnajů volejbalových Dřevěnic a Hodslavic žactva v roce 2014 a zhodnotit 

jejich přínos vzhledem k vynaloženým finančním prostředkům; 
• RM ČVS zpracovat a předložit zásady 18. ročníku memoriálu M. Kafky a 19. ročníku R. Myslíka 

zasedání SR ČVS; 
• předsedovi LK ČVS zveřejnit směrnici 22/2013 Statut odborných komisí ČVS ve Sbírce směrnic; 
• legislativní komisi předložit návrh úpravy Registračního řádu volejbalu a případně Směrnice o 

členství, tak aby umožnila členství amatérských volejbalistů. 
• legislativní komisi vypracovat a předložit návrh změn statutu ABV; 



• legislativní komisi vypracovat a předložit návrh statutu reprezentanta ČR. 
 
Jmenovala: 
• Jakuba LEJSKA (minivolejbal), Ivan PELIKÁNA (metodika) a Jiřího TUREČKA (beachvolejbal) 

členy rady mládeže ČVS; 
• Ivan PELIKÁNA předsedou trenérsko-metodické komise ČVS; 
• Petra Sezemského statistikem RD juniorů; 
• Reného ČINÁTLA (sekretář) členem KR ČVS; 
• subkomise KR ČVS následovně: 

Subkomise školení a pravidel: 
Martin HUDÍK (předseda), Milan LABAŠTA 
Subkomise delegační pro soutěže řízené ČVS: 
Jakub GALL (předseda), Břetislav POPADINEC, Ladislav SAZAMA, Pavel ZEMAN 
Subkomise delegátů ČVS: 
Zdeněk ŠKODA (předseda), Jiří DVOŘÁK, Miloslav VANIŠ 
Subkomise výchovy a vzdělání rozhodčích žen: 
Jakub GALL (předseda), Karin ZÁHORCOVÁ 
Subkomise hodnocení rozhodčích: 
Pavel ZEMAN (předseda), Jakub GALL, Zdeněk ŠKODA 

 
Pověřila: 
• předsedu ČVS případným podepsáním přihlášek na pořádání kvalifikace ME mužů 2015, ME žen 

2015 a ME juniorek 2014. 
 
V Praze dne 18.09.2013 
 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Ivan IRO 


