
 

16. zasedání správní rady ČVS dne 05.11.2014 
 

SR ČVS na svém 16. zasedání dne 05.11.2014 mimo jiné: 

 

Schválila: 

 návrh rozpočtu ČVS pro rok 2015; 

 závěry z jednání o hromadné registraci hráčů minivolejbalu v barvách; 

 vypsání výběrového řízení na pořadatele finále ČP mužů a žen; 

 termínovník KVS na rok 2015; 

 účast dvou zástupců ČVS na losování ME mužů ve dnech 15. - 17.02.2015 v Sofii (BUL); 

 změnu přílohy č. 16 „Rozpisu mistrovských soutěží dospělých a mládeže ČVS“ 2014/15“; 

 termín zasedání SR ČVS v měsících leden – duben 2015. 

 

Vzala na vědomí: 

 informace z 35. kongresu CEV v Antalyi; 

 informace z 34. kongresu FIVB v Cagliari; 

 informace o čerpání rozpočtu ČVS k 31.10.2014; 

 informace o zajištění 4. zasedání výboru ČVS a 3. porady předsedy ČVS s předsedy KVS a 

odborných komisí ČVS; 

 Průběžné hodnocení koncepce rozvoje a vyhodnocení konkrétních opatření k rozvoji mládeže na 

rok 2014; 

 Opatření k rozvoji mládeže na rok 2015; 

 Zprávu o činnosti ABV v roce 2014; 

 informaci o změně Pravidel volejbalu schválenou na 34. kongresu FIVB v Cagliari; 

 aktivitu beachvolejbalových klubů směrem k založení České asociace beachvolejbalových klubů. 

 

Projednala: 

 návrh změny 05/2014 směrnice č. 06/2011 Přestupní řád volejbalu a návrh změny 06/2014 

prováděcího předpisu Školení trenérů v ČVS ke směrnici č. 08/2011 Školení a jmenování trenérů, 

rozhodčích a školitelů v ČVS. 

 

Zamítla: 

 žádost TJ Netolice 1892 o udělení výjimky. 

 

Uložila: 

 projednat záležitost registrace hráčů minivolejbalu na poradě s předsedy KVS a předsedy 

odborných komisí a přednést ji na 4. zasedání výboru ČVS; 

 LK ČVS se znovu zabývat statutem amatérských volejbalistů. 

 KR ČVS předložit návrh na uplatnění změny Pravidel volejbalu, schválených na 34. kongresu FIVB 

v soutěžích ČVS 

 

Jmenovala: 

 MUDr. Ondřeje Hambergera lékařem RD kadetů a Ing. Martina Lepiče statistikem RD kadetů. 

 

 

V Praze dne 05.11.2014 

 

Zapsal: Ing. Ivan IRO 


