
Zápis č. 16 
ze schůze STK ČVS dne 20. 11. 2020 

 
Formou videokonference připojeni: Kvarda, Iro, Hlinovský, Cháb, Kavala, Drešl, Šritter 
 
A. Kontrola zápisu č. 15 ze dne 12. 6. 2020 

 34/15  úkol splněn 
 Různé  úkoly splněny 
 
B. Jednání schůze 

 36/16 - Mistrovské soutěže 

  EX-M - schváleny výsledky 1. - 4. a 10. kola 

  EX-Z - schváleny výsledky 1. - 5. kola 
   - ut. č. 21018 Šternberk - nezajištění hlasatele, pokuta 500,- Kč - zaplaceno 

  1-M - soutěž nebyla ještě zahájena 

  1-Z-A - schváleny výsledky 1. - 6. kola 
   - ut. č. 1 Plzeň - start hráčky bez průkazu, pokuta 400,- Kč - zaplaceno 

  1-Z-B - schváleny výsledky 1. - 4. kola 

  2-M-A - schváleny výsledky 1. - 4. kola 

  2-M-B - schváleny výsledky 1. - 4. kola 

  2-M-C - schváleny výsledky 1. - 4. kola 
   - Česká Třebová II - odhlášení ze soutěže, pokuta 2.500,- Kč - zaplaceno 

  2-M-D - schváleny výsledky 1. - 4. kola 
   - ut. č. 4+8 Kojetín - start hráče bez průkazu, pokuta 300,- Kč - zaplaceno 
   - ut. č. 11+15 Holubice - start hráče bez průkazu, pokuta 300,- Kč - zaplaceno 
   - ut. č. 12+16 Palkovice - start hráče bez průkazu, pokuta 300,- Kč - zaplaceno 

  2-Z - soutěž nebyla ještě zahájena 

  EX-JRI-1A - schváleny výsledky 1. turnaje 

  EX-JRI-1B - schváleny výsledky 1. turnaje 

  EX-JRI-1C - schváleny výsledky 1. turnaje 
   - Nový Jičín - z důvodu karantény neúčast na turnaji, utkání nutno dohrát 

  EX-JRI-1D - schváleny výsledky 1. turnaje 
   - Brno - z důvodu karantény neúčast na turnaji, utkání nutno dohrát 

  EX-JKY-1A - schváleny výsledky 1. turnaje 
   - Brno - z důvodu karantény neúčast na turnaji, utkání nutno dohrát 

  EX-JKY-1B - schváleny výsledky 1. turnaje 

  EX-JKY-1C - schváleny výsledky 1. turnaje 
   - České Budějovice - z důvodu karantény neúčast na turnaji, utkání nutno dohrát 

  1-JRI-A - schváleny výsledky 1. - 6. kola 

  1-JRI-B - schváleny výsledky 1. - 6. kola 

  1-JRI-C - schváleny výsledky 1. - 6. kola 

  1-JRI-D - schváleny výsledky 1. - 6. kola 

  1-JKY-A - schváleny výsledky 1. - 8. kola 
   - ut. č. 13+15 Dukla Liberec - start hráčky v utkání bez uvedení v sestavě 
    družstva v zápise o utkání, kontumace ve prospěch USK Slavia Liberec 
   - ut. č. 13+15 Slavia Liberec - nezajištění řádně vyškoleného zapisovatele, 
    pokuta 1.000,- Kč - zaplaceno 

  1-JKY-B - schváleny výsledky 1. - 8. kola 

  1-JKY-C - schváleny výsledky 1. - 8. kola 

  1-JKY-D - schváleny výsledky 1. - 8. kola 



  1-JKY-E - schváleny výsledky 1. - 8. kola 

  1-JKY-F - schváleny výsledky 1. - 8. kola 

  1-JKY-G - schváleny výsledky 1. - 8. kola 

  1-JKY-H - schváleny výsledky 1. - 8. kola 

  EX-KTI-1A - schváleny výsledky 1. turnaje 

  EX-KTI-1B - schváleny výsledky 1. turnaje 
   - Zlín - z důvodu karantény neúčast na turnaji, utkání nutno dohrát 

  EX-KTI-1C - schváleny výsledky 1. turnaje 
   - ut. č. 9 Česká Třebová - nedostavení se k utkání, hrací důsledky, 
    pokuta 1.000,- Kč - splatnost 1.12. 

  EX-KTI-1D - schváleny výsledky 1. turnaje 

  EX-KTI-1E - schváleny výsledky 1. turnaje 

  EX-KKY-A - schváleny výsledky 1. turnaje 

  EX-KKY-B - schváleny výsledky 1. turnaje 

  EX-KKY-C - schváleny výsledky 1. turnaje 

  EX-KKY-D - schváleny výsledky 1. turnaje 

  1-KKY-A - schváleny výsledky 1. - 8. kola 

  1-KKY-B - schváleny výsledky 1. - 8. kola 

  1-KKY-C - schváleny výsledky 1. - 8. kola 

  1-KKY-D - schváleny výsledky 1. - 8. kola 

  1-KKY-E - schváleny výsledky 1. - 8. kola 

  1-KKY-F - schváleny výsledky 1. - 8. kola 
 
 37/16 - Nemistrovské soutěže 

  CP-M - schváleny výsledky turnajů 1. kola 

  CP-Z - schváleny výsledky turnajů 1. kola 
 
C. Různé 

  - všechny soutěže byly z důvodu vládních opatření proti šíření COVID-19 k 14. 10. 2020 přerušeny 

  - Ministerstvem zdravotnictví udělena výjimka pro EX-M a EX-Z za stanovených podmínek 

  - na listopadovou SR ČVS připraveno schválení odměn pro vedoucí soutěží za uplynulé soutěžní období 

  - zpracován rozpočet STK ČVS na rok 2021 - Kvarda 

  - vypsány VŘ na pořadatele finálových turnajů mistrovských a nemistrovských soutěží ČVS: 

    - EX-JRI: - - - 

    - EX-KTI: Blue Volley Ostrava, z.s. 

    - M-ČR žáků: TJ Slavia Hradec Králové, z.s. 

    - M-ČR žákyň: ŠSK Bílovec, z.s. 

    - CP-M: řeší AVOK-M, zájemci: VK Karlovarsko, z.s. + VK Karlovarsko 2014 s.r.o. a SPORTARÉNA 
                                                        TEPLICE, p.o. 

    - CP-Z: řeší AVOK-Z, zájemci: Volejbalový klub Karlovy Vary, z.s. a SPORTARÉNA TEPLICE, p.o. 

  - zpracovány možné varianty restartu zbývajících soutěží ČVS, vše bude závislé na opatřeních Ministerstva 
zdravotnictví a Vlády ČR 

  - termín příští schůze STK ČVS: dle potřeby a vývoje situace, pravděpodobně opět formou videokonference 
 
 
Zapsal:  Petr Kvarda 


