
 
37. zasedání správní rady ČVS dne 24.08.2016 

 
SR ČVS na svém 37. zasedání dne 24.08.2016 mimo jiné: 
 
 
Schválila: 
 listinu delegátů ČVS pro soutěžní období 2016/2017; 
 listiny rozhodčích pro soutěžní období 2016/2017; 
 Rozpis mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže pro soutěžní období 2016/2017; 
 Rozpis Českého poháru dospělých pro soutěžní období 2016/2017; 
 odměnu páru M. S. Štochlová – M. Meixnerová za titul na ME U18 v beachvolejbalu; 
 reprezentanty  mládežnických ME a MS v beachvolejbalu; 
 výši přidělených dotačních prostředků pro SpS a SCM na 2. pololetí roku 2016; 
 zaslání přihlášky na účast družstva mužů České republiky ve Světové lize 2017; 
 zaslání přihlášky na pořádání turnaje mužů Světové ligy 2017 v České republice; 
 účast M. Labašty na zasedání Světové ligy a Grand Prix ve dnech 12. - 15.09.2017 

v Lausanne (SUI); 
 účast družstva VK UP Olomouc v soutěži MEVZA v soutěžním období 2016/2017 

s podmínkou, že nebude narušen termínový kalendář soutěží ČVS (Extraliga ženy, Český 
pohár ženy); 

 nominaci Z. Haníka do pléna a funkcí ČOV; 
 udělení titulu Čestný člen ČVS MUDr. Přemyslu Sobotkovi; 
 účast A. Nováka na ME juniorek na Slovensku v termínu 27.08. – 04.09.2016. 
 
 
Vzala na vědomí: 
 průběžnou zprávu o stavu ekonomiky ČVS; 
 hodnocení M-ČR seniorek; 
 hodnocení účasti ve Světové lize mužů 2016; 
 hodnocení účasti v Grand Prix žen 2016; 
 zprávu o připomínkách KVS k webovým stránkám ČVS; 
 hodnocení účasti na kontinentálním poháru v beachvolejbalu; 
 návrh struktury reprezentace beachvolejbalu; 
 ukončení činnosti J. Dumka na pozici předsedy úseku BV. 
 
 
Ustavila: 
 pracovní komisi pod předsednictvím M. Labašty, ve složení Z. Meitner, J. Huk, L. Moravec, 

M. Doleček k přípravě návrhu na posílení kontrolních procesů ČVS; 
 
 

Jmenovala: 
 José Luise Molto Carbonella asistentem trenéra RD mužů; 
 M. Rojka a P. Calábka trenéry I. třídy; 
 P. Van Gorp Adamovou vedoucí družstva lvíčat dívek (ročníky 2002/2003); 
 J. Škrobáka a M. Procházku vedoucími družstva lvíčat chlapců (ročníky 2001/2002). 
 
Pověřila: 
 J. Popelku komunikací s kraji v otázkách spojených s připomínkami a zajištění provedení 

všech úprav na webových stránkách ČVS. 



Zrušila: 
 statut reprezentanta v beachvolejbalu pro rok 2016 M. Bonnerové a N. Dostálové. 
 
V Praze dne 24.08.2016 
 
Zapsal: Ing. Lukáš KOZÁČEK 


