
 

30. zasedání správní rady ČVS dne 09.12.2015 
 
SR ČVS na svém 30. zasedání dne 09.12.2015 mimo jiné: 
 
Schválila: 
 plán jednání ČVS na 1. pololetí 2016; 

 propozice M-ČR veteránů pro rok 2016; 

 propozice M-ČR superveteránů pro rok 2016; 

 propozice M-ČR seniorek pro rok 2016; 

 propozice M-ČR superseniorek pro rok 2016; 

 pravidla minivolejbalu v barvách dle předloženého návrhu s účinností od 09.12.2015; 

 přihlášky k registraci právnické osoby SK Ceplecha, Beach Aréna Ústí a VAM Havířov; 

 prodloužení termínu přihlášek do výběrového řízení na pořadatele finále ČP mužů do 
10.01.2016. 

 

Vzala na vědomí: 
 informace z 5. porady předsedy ČVS s předsedy KVS a odborných komisí ČVS; 

 závěry a úkoly z 11. mimořádné konference a 6. zasedání výboru ČVS; 

 vyúčtování výběru licenčních příspěvků od 01.07.2015 do 02.12.2015; 

 hodnocení M-ČR superveteránů v roce 2015; 

 hodnocení M-ČR superseniorek v roce 2015; 

 usnesení VI. Programové konference mládeže; 

 změnu vymezení kompetencí členů SR ČVS; 

 informaci o vývoji počtu družstev mládeže v soutěžích do 30.06.2015; 

 informace o stavu ekonomiky ČVS a společnosti Volejbal 2011, s.r.o.. 
 

Uložila: 
 předsedovi LK ČVS zpracovat odpovědi na dotazy F. Peštuky; 

 předsedovi ČVS a generálnímu sekretáři ČVS přijmout v zastoupení ČVS rozhodnutí 
jediného společníka společnosti Volejbal 2011, s.r.o., kterým: 
 bylo rozhodnuto o rozšíření počtu jednatelů společnosti Volejbal 2011, s.r.o.. 

 připravit návrh na vydání a distribuci Zlaté knihy volejbalu. 
 

Vyzvala: 
 sekretáře MS KVS zajistit vydání písemného rozhodnutí disciplinární komise 

Moravskoslezského KVS v disciplinárním řízení s p. Danielem Lupinski (112042), nar. 
5.7.1990 ve smyslu DŘV článku 16, odst. 2. nejpozději do 15 prosince 2015; 

 KVS vytvořit mládežnické soutěže v beachvolejbalu a registrovat mládež v oblasti 
beachvolejbalu. 

 
 

Jmenovala: 
 Jiřího Rejmana, Lenku Rejmanovou, roz. Matušínskou, Víta Maška a Kateřinu 

Svobodovou trenéry I. třídy; 

 Daniela Trumpeše školitelem rozhodčích volejbalu licence „B“. 
 

V Praze dne 09.12.2015 
 
Zapsal: Ing. Ivan IRO 


