
 

8. zasedání správní rady ČVS dne 12.02.2014 
 

SR ČVS na svém 8. zasedání dne 12.02.2014 mimo jiné: 

 

Schválila: 

 Rozpisy volejbalových Dřevěnic a Hodslavic žactva; 

 Rozpisy 18. ročníku memoriálu R. Myslíka a 19. ročníku memoriálu M. Kafky; 

 návrh jubilantů k ocenění na jarním setkání v roce 2014; 

 na základě hlasování RM ČVS pořadatele: 

 finálového turnaje EX-JRI:  Volejbal Brno, a.s. 

 finálového turnaje EX-KTI:  ŠSK Beskydy 

 finálového turnaje M-ČR-ZCI:  ŠSK Beskydy 

 finálového turnaje M-ČR-ZKY:  SKOK Jindřichův Hradec; 

 předložený volební řád ankety „O nejlepší volejbalisty České republiky v soutěžním období 

2013/2014“ včetně jmenovitého seznamu volitelů jednotlivých kategorií; 

 koncept společenské akce při příležitosti vyhodnocení ankety „O nejlepší volejbalisty České 

republiky v soutěžním období 2013/2014“; 

 rozpočet ankety „O nejlepší volejbalisty České republiky v soutěžním období 2013/2014“; 

 změnu termínu jednání 2. porady s předsedy KVS na 07.05.2014 a 3. Výboru ČVS na. 

08.05.2014; 

 postup odměňování předsedy a členů KRK ČVS; 

 účast Z. Haníka na OH v Soči (RUS) v termínu 15. – 19.02.2014; 

 účast Z. Haníka, R. Urbánka a J. Popelky na jednání s trenérem RD žen v Busto Arsiziu (ITA); 

 složení reprezentačních týmů a nominačních kritérií pro rok 2014 v beachvolejbalu. 

 

Vzala na vědomí: 

 souhrnnou zprávu o metodické činnosti ČVS za rok 2013; 

 analýzu výsledků a kontrolu funkčnosti systému DataVolley; 

 zprávu o medializaci ČVS v roce 2013; 

 předložené nabídky do vyhlášených výběrových řízení pořadatelství turnajů; 

 hodnocení účasti na kvalifikaci MS mužů a žen; 

 návrh na nové územní uspořádání a s tím související nové rozdělení všech soutěží; 

 zprávu KRK ČVS o kontrolách hospodaření ČVS provedených ve 4. čtvrtletí 2013. 

 

Uložila: 

 projednat problém využití statistiky DataVolley v mládežnických soutěžích na poradě 

mládežnické složky; 

 projednat návrh delegáta konference ČVS na nové územní uspořádání a s tím související nové 

rozdělení všech soutěží v rámci ČVS, předložit k danému materiálu stanovisko jako podklad pro 

jednání s předsedy KVS; 

 zajistit slavnostní vzpomínkový akt k 50. výročí zisku stříbrné olympijské medaile; 

 dopracovat nominační kritéria v beachvolejbalu do formy vnitřního předpisu. 

 

Pověřila: 

 předsedu ČVS případným podepsáním přihlášky na pořádání mistrovství světa různých věkových 

kategorií. 

 

Jmenovala: 

 Z. Štefka, L. Fabikovičovou, L. Kučerovou, V. Maradovou, S. Onderkovou a F. Vlčka trenéry II. 

třídy; 



 P. Žilkovou do funkce vedoucí družstva RD kadetek; 

 Z. Pommera, ml. do funkce asistenta trenéra RD juniorek; 

 J. Šamšulu, J. Matěje a V. Zacha členy metodické komise ČVS. 

 

V Praze dne 12.02.2014 

 

Zapsal: Ing. Ivan IRO 


