
 
46. zasedání správní rady ČVS dne 12.04.2017 

 
SR ČVS na svém 46. zasedání dne 12.04.2017 mimo jiné: 
 
Schválila: 
 termínový kalendář soutěží ČVS pro soutěžní období 2017/2018; 
 uzavření smlouvy o spolupráci s firmou Data Autotrans s.r.o. na zajištění autobusové 

dopravy v roce 2017; 
 rozdělení finanční podpory pro účastníky pohárových soutěží CEV; 
 seznam Supervizorů CEV pro pohárové soutěže CEV v soutěžním období 2017/2018; 
 Hrací řády AVD na rok 2017; 
 Hrací řády ABV na soutěžní ročník 2017; 
 Interní směrnici SR ČVS „Odměny rozhodčích ČVS při oficiálních mezinárodních akcích 

hraných v ČR pořádaných SR ČVS“; 
 doplnění bodu 12 - Zřízení pobočného spolku ČVS do programu 1. zasedání výboru ČVS; 
 udělení ocenění Medaile Ing. Vladimíra Spirita; 
 úpravu zásad Rozpisu Českého poháru dospělých pro soutěžní období 2017/2018; 
 udělení ceny fair-play; 
 konání ME hráčů do 18 let v termínu 07. - 15.04.2018 ve Zlíně; 
 Z. Meitnera předsedou hlavní inventarizační komise; 
 P. Judu jako zástupce SR ČVS na M-ČR žáků včetně předání cen vítězům; 
 P. Zemana jako zástupce SR ČVS na M-ČR žákyň včetně předání cen vítězům. 
 
Neschválila: 
 doplnění hodnocení SpS a SCM podle výsledků mládežnických soutěží. 
 
Vzala na vědomí: 
 hodnocení ČP mládeže za soutěžní období 2016/2017; 
 proběhlé výběrové řízení na zajištění autobusové dopravy v roce 2017; 
 seznam transferů pro soutěžní období 2016/2017; 
 informace o připravenosti soutěžního ročníku 2017 ABV; 
 žádost Jihočeského, Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického KVS o doplnění 

programu 1. zasedání výboru ČVS. 
 
Jmenovala: 
 P. Branda, P. Faráře, M. Galluse, J. Gryma, A. Jusiče, I. Komárkovou, M. Kotrče, S. 

Koukala, P. Kožára, J. Němečka, L. Němečka, T. Ostranského, J. Svobodu, M. Šauera, J. 
Šimka, P. Ulče, J. Zicha rozhodčími I. třídy; 

 V. Fojtíka rozhodčím II. třídy; 
 P. Žilkovu statistikem RD chlapců (juniorů 97/98, kadetů 99/00 a lvíčat 01/02); 
 P. Obdržálka asistentem trenéra RD juniorů 97/98. 
 
Projednala: 
 návrh změny 04/2017 směrnice 04/2011 Soutěžní řád volejbalu a návrh změny 06/2017 

směrnice 06/2011 Přestupní řád volejbalu; 
 doplnění varianty 1 nových stanov ČVS. 
 
Uložila: 
 zveřejnit schválený Termínový kalendář soutěží ČVS pro soutěžní období 2017/2018 na 

webových stránkách ČVS; 
 návrh na jmenování pracovníka, který bude řešit provozní záležitosti beachvolejbalu; 



 předložit návrh změny 04/2017 směrnice 04/2011 Soutěžní řád volejbalu a návrh změny 
06/2017 směrnice 06/2011 Přestupní řád volejbalu k projednání a schválení na 
1. zasedání výboru ČVS dne 13.05.2017; 

 předložit návrh varianty 1 nových stanov ČVS k projednání a schválení na 12. konferenci 
ČVS; 

 připravit podklady k projednání zajištění oblečení pro rozhodčí pro soutěžní období 
2017/2018. 

 
 
V Praze dne 12.04.2017 
 
Zapsal: Ing. Ivan IRO 


