
 

14. zasedání správní rady ČVS dne 24.09.2014 
 

SR ČVS na svém 14. zasedání dne 24.09.2014 mimo jiné: 

 

Schválila: 

 uspořádání oslav 50 let od zisku stříbrné medaile na OH 1964; 

 Kritéria - výkonnostní listiny rozhodčích ČVS, listiny delegátů ČVS, mezinárodní rozhodčí, 

hodnocení, delegace od roku 2014; 

 vypsání výběrových řízení na pořadatele Memoriálu R. Myslíka a M. Kafky; 

 Schvaluje změnu 01/2014 směrnice 22/2013 Statut odborných komisí ČVS s účinností od 24. září 

2014; 

 vypsání výběrových řízení na pořadatele finálových turnajů Extraligy juniorů a Extraligy kadetů; 

 vypsání výběrových řízení na pořadatele finále Mistrovství ČR žáků a žákyň 2015; 

 vytvoření pracovní skupiny ve složení J. Sloup, J. Lejsek, V. Tabara a J. Šritter za účelem dořešení 

problému k provádění hromadné registrace členů Mini volejbalu v barvách; 

 schvaluje přihlášky k registraci právnické osoby SK BU Hostivař, SK Kounov, VK Frýdlant nad 

Ostravicí; 

 přihlášky na kvalifikaci MS juniorů a juniorek; 

 účast R. Urbánka na zasedání Rady beachvolejbalu FIVB ve dnech 05. - 07.10.2014 v Lausanne 

(SUI); 

 povinnosti delegáta ČVS; 

 změnu termínu jednání SR ČVS z 12.11.2014 na 05.11.2014. 

 

Vzala na vědomí: 

 informace o čerpání rozpočtu ČVS k 31.07.2014; 

 hodnocení M-ČR Antukové ligy mužů 2014; 

 hodnocení 48. ročníku národního finále vesnických družstev v Česticích; 

 hodnocení účasti ve Světové lize mužů 2014; 

 hodnocení účasti v Grand Prix žen 2014; 

 předběžné hodnocení účasti na ME juniorů a juniorek; 

 hodnocení volejbalových Hodslavic a Dřevěnic žactva. 

 

Uložila: 

 předložit návrh směrnice č. 24/2014 Reprezentant České republiky v beachvolejbalu k projednání 

a schválení na 4. zasedání výboru ČVS dne 23.11.2014. 

 

Jmenovala: 

 Davida Rathouse trenérem beachvolejbalu; 

 M. Dolečka předsedou Odvolací komise ČVS; 

 Evu Ryšavou trenérkou II. třídy; 

 členy realizačního týmu lvíčat ČR - Petr Dostál (manažer družstva), Petr Vašíček (asistent trenéra), 

Jiří Novák (asistent trenéra). 

 

Ustavila: 

 Úsek mládeže a vzdělávání. 

 

V Praze dne 24.09.2014 

 

Zapsal: Ing. Ivan IRO 


