
 

20. zasedání správní rady ČVS dne 11.03.2015 
 

SR ČVS na svém 20. zasedání dne 11.03.2015 mimo jiné: 

 

Schválila: 

 pořadatelem finále EX-JRI Úsek mládeže a vzdělávání ČVS; 

 změny pravidel volejbalu v předloženém rozsahu s platností od 01.07.2015. v soutěžích ČVS; 

 Sportovní kalendář pro soutěžní období 2015/2016; 

 zásady Rozpisu mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže pro soutěžní období 2015/2016; 

 udělení titulu Čestný člen ČVS; 

 udělení ocenění Medaile Ing. Vladimíra Spirita; 

 seznam jubilantů na jarní setkání 2015; 

 zavedení preventivního opatření ve VIS k upozornění konce platnosti průkazu člena ČVS dle 

návrhu LK ČVS; 

 předložený návrh nominace reprezentantů v beachvolejbalu v souladu se směrnicí č. 24/2014 

„Reprezentant České republiky v beachvolejbalu“; 

 účast M. Labašty na kurzu školitelů FIVB pro rozhodčí, který se uskuteční v termínu 20. - 

26.04.2015 v Bangkoku (THA); 

 účast Z. Haníka na ME kadetů ve dnech 04. - 12.04.2015 v Sakaryi (TUR); 

 účast Z. Haníka na ME kadetek ve dnech 28.03. - 05.04.2015 v Sofii (BUL); 

 účast R. Urbánka ve dnech 27. - 30.04.2015 na jednání Finanční komise FIVB v Lausanne (SUI); 

 Supervizory pro pohárové soutěže CEV pro soutěžní období 2015/2016 ve složení Jiří 

GOTTWALD, Ivan IRO, Jaroslav KRSEK, Zdeněk ŠKODA, Jaroslav ŠVEJDA 

 účast rozhodčích Romana Marschnera a Tomáše Buchara na školení kandidátů mezinárodních 

rozhodčích (ICRC) ve dnech 30.07. – 05.08.2015 v Ankaře (TUR). 

 

Vzala na vědomí: 

 Zprávu o zajištění činnosti seniorských RD v roce 2015; 

 zprávu o zajištění RD mládeže v roce 2015; 

 hodnocení Českého poháru mužů a žen 2014/2015; 

 Analýzu výsledků a kontrolu funkčnosti systému Data Volley. 

 

Svolala: 

 dle stanov ČVS 5. zasedání výboru ČVS na 17.05.2015. 

 

Uložila: 

 KR ČVS zapracovat nové znění pravidel do „Pravidel volejbalu“ a zveřejnit je na webových 

stránkách ČVS; 

 STK ČVS zapracovat do Rozpisu soutěže 2015/2016 mechanizmus účasti dalších družstev 

v kvalifikaci v případě, že oprávněný účastník svoji účast v kvalifikaci odmítne; 

 STK ČVS a AVOK-M dopracovat návrh ČP dospělých pro soutěžní období 2015/2016 a předsedovi 

STK ČVS předložit materiál na příštím jednání SR ČVS; 

 předsedovi Úsek mládeže a vzdělávání ČVS projednat závěry vyplývající z Analýzy výsledků a 

kontroly funkčnosti systému DataVolley. 

 

Projednala: 

 závěry a návrhy z podnětu MS KVS (zavedení elektronických zápisů a náhradu průkazů člena ČVS 

občanskými průkazy) 

 

 



Jmenovala: 

 realizační tým RD juniorek: 

 Hlavní trenér: Ondřej Marek 

 Asistent trenéra: Zdeněk Pommer, ml. 

 Manažer týmu: Ondřej Foltýn 

 Lékař: Zdeněk Čech 

 Masér: Zdeněk Zítka 

 Statistik: Adam Šimonek 

 realizační tým RD kadetek: 

 Hlavní trenér: Aleš Novák 

 Asistent trenéra: Petra Netrvalová 

 Manažer týmu: Martin Štětka 

 Fyzioterapeut: Michaela Pachmanová 

 Masér: Kateřina Pillerová 

 Kondiční trenér: Miroslav Vavák 

 Statistik: Zdeněk Sklenář 

 realizační tým lvíčat dívek: 

 Hlavní trenér: Aleš Novák 

 Asistent trenéra I: Lenka Fabikovičová  

 Asistent trenéra II: Martin Štětka  

 Manažer týmu: David Šána  

 Fyzioterapeut: Michaela Pachmanová  

 pracovní skupinu M. Labašta (vedoucí), R. Urbánek, J. Sloup, I. Iro k prozkoumání problematiky 

zrušení tisku průkazů ČVS. 

 

 

 

V Praze dne 11.03.2015 

 

 

Zapsal: Ing. Ivan IRO 


