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PLÁN ČINNOSTI KR ČVS NA ROK 2014 
 
1. Hlavní akce:  
 

 Datum Název akce Místo 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 21.03.  –  23.03.2014 Školení rozhodčích I. a II. třídy Hradec Králové 
     24.05.2014 Schůze předsedů KR KVS  bude určeno 
 01.08.  – 03.08.2014 Kvalifikace rozhodčích na listiny „A“, „a“, „B“ a „b“ Dřevěnice 
 30.08   –  31.08.2014 Seminář delegátů ČVS Brno  
   06.09.2014 Seminář rozhodčích listin „b“ a „c“ (Čechy) Praha* 
   07.09.2014 Seminář rozhodčích listin „b“ a „c“ (Morava) Prostějov* 
 13.09.  – 14.09.2014 Seminář rozhodčích listin „B“, „C“, a „D“  Havlíčkův Brod* 
            20.09.2014 Seminář rozhodčích listin „A“, „a“ a školitelů Havlíčkův Brod* 
            05.10.2014 Náhradní seminář rozhodčích všech listin bude určeno  
 
 * místo konání bude ještě upřesněno 
 
2. Schůze:  
 

 Datum Místo Čas 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 21.03.2014 Hradec Králové (při školení I. a II.třídy) 19,00 hod. 
 03.05.2014 bude určeno (při turnaji žactva) 11,00 hod. 
 30.08.2014 Brno (při MS Juniorů) 19,00 hod. 
 30.11.2014 Praha 11,00 hod. 
 
 
3. Program jednání:  
 

 Měsíc Hlavní body jednání Předkládá
  
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

    
 Březen - Vyhodnocení práce KR za rok 2013 všichni 
 21.03.14 - Finalizace přípravy „Školení rozhodčích I. a II. třídy“ v roce 2014 sekretář 
  - Školení rozhodčích v krajích – statistika za rok 2013 Antušák 
  - Změny v „Odměňování rozhodčích“ pro soutěžní období 2014–15 předseda 
  - Návrh na jmenování školitelů Labašta 
  - Vyhodnocení čerpání rozpočtu KR v roce 2013 předseda
  - Připomínky k navrhovaným změnám směrnic, předpisů a řádů všichni 
     a rozpisu mistrovských soutěží 2014–15  
  - Průběžné hodnocení rozhodčích Škoda 
  - Příprava harmonogramu pro vypracování zkušebních testů Hudík 
 
 Květen - Zpracování připomínek k VISu všichni 
 03.05.14 - Změny v „Kritériích hodnocení rozhodčích“ pro soutěžní 
   období 2014–15  Labašta
  - Vyhodnocení „Školení rozhodčích I. a II. třídy“ v roce 2014 sekretář 
  - Příprava schůze s předsedy KR KVS předseda 
  - Celkové hodnocení rozhodčích v soutěžním období 2013–14 předseda, 
    Škoda 
  - Příprava kvalifikace rozhodčích na listinu „A“, „a“, „B“ a „b“ sekretář 
  

  
 Srpen - Vyhodnocení kvalifikací rozhodčích na listiny „A“, “a“, „B“ a „b“ sekretář 
 30.08.13 - Provedení aktualizace listin rozhodčích sekretář 
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  - Příprava seminářů rozhodčích všech listin, delegátů ČVS  
   a školitelů Hudík 
  - Vyhodnocení práce komisí rozhodčích KVS Antušák 
  - Vyhodnocení práce s perspektivními rozhodčími Labašta 
  - Průběžné čerpání rozpočtu za I. pololetí 2014  předseda 
  -  Školení rozhodčích v krajích – metodická pomoc Labašta 
  - Změny v „Kritériích hodnocení rozhodčích“ pro soutěžní 
   období 2014–15 – závěrečná verze Labašta 

 - Provedení delegací všech mistrovských soutěží a zadání do VISu Gall 
  

 Listopad - Příprava návrhu „Rozpočtu KR na rok 2015“ předseda 
 30.11.13 -  Kontrola uhrazení LP pro soutěžní období 2014–15 sekretář
  - Příprava školení rozhodčích I. a II. třídy v roce 2015 sekretář 
  - Zpracování návrhu „Rozpočtu KR na rok 2015“ a předání HK sekretář
  - Průběžné hodnocení rozhodčích Škoda 
  - Vyhodnocení „Seminářů rozhodčích v roce 2014“ Hudík 
  - Soupis mezinárodních, kandidátů mezinárodních a národních  
   rozhodčích pro FIVB Hudík 
  - Zpracování „Plánu činnosti KR na rok 2015“ sekretář 
  - Průběžné hodnocení rozhodčích Škoda 
  - Jubilea rozhodčích v roce 2015 Antušák 
   
  Pravidelné body jednání Předkládá  
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

  - Kontrola plnění usnesení sekretář 
  - Plnění úkolů správní rady ČVS předseda 
  -  Mezinárodní úsek a delegace Hudík 
  - Různé všichni 
  - Usnesení sekretář 
 
 
Projednáno a schváleno KR ČVS dne 28. prosince 2013 v Praze. 
 
 
 
Pavel  Z e m a n , v.r. René  Č i n á t l 
předseda KR ČVS sekretář KR ČVS 
 


