
Pardubický krajský volejbalový svaz  
Z Á P I S č. 8 / 2017 

ze zasedání předsednictva KVS dne 12.12. 2017 
 

Přítomni:     Sezemská,  Talacková, Pavlíček, Motl, Roudenský, Veselík, Haraštová,  Vašina,  Šámal   
                           
Omluveni:  Půža, Tomiška  
 
Neomluveni : 0 
 
Kontrola zápisu č. 7  
 
Splněny body: pokračuje plnění bodu 4/6 – různé, ostatní splněny. 
           
  Dnešní zasedání: 
 
     49. Soutěže dospělých – hodnocení soutěže KP I. tř. muži i ženy, podzimní část  končí 17.12., prodloužena 

     splatnost pokut do 15.12.2017. Ze zdravotních důvodů odloženy 3 zápasy ( M, Ž ), budou dohrány  
     v jarní části soutěže. Zprávu STK připraví J. Motl. 
     Zadávání výsledků přímo do VISu se zlepšilo. 
      

      50. Soutěže mládeže probíhají dle rozpisu soutěží. Zatím bez problémů.  
                                                                                                                                                                             
      51. KCM – chlapci : proveden výběr, v současné době probíhá příprava na „Memoriál Myslíka“ formou  
            jednodenních soustředění. Termín soutěže 1. – 3.6. 2018. 
            Děvčata : po výběru, kterého se zúčastnilo 18 hráček z 8 oddílů, v širší nominaci je 14 hráček většinou  
            ročníku 2004. Průběžně je doplňováno hráčkami ročníku 2005. Příprava probíhá formou jednodenních  
            soustředění. Perspektivou je účast na „Memoriálu Milana Kafky“ – 1.-.3. 6.2018. 
          
      52. Komise rozhodčích – zprávu podal L. Šámal. Delegace rozhodčích je prováděna přes VIS – bez  
            problémů. V dosavadním průběhu soutěží bylo provedeno 22 předelegací, další jsou průběžně  
            zajišťovány. 
            KR KVS doporučuje na školení rozhodčích ČVS : I.třída Martin Vyhnálek, II. třída A. Chrobáková. 

 
      53. III. ročník Poháru KVS – s průběhem příprav seznámil přítomné M. Roudenský. Startují družstva kraj. 
            soutěže II. třídy, junioři, juniorky, družstva okresních soutěží – viz rozpis. Přihlášky do 22.12.2017. 
            I. kolo mužů – 20.,21.1.2018, ženy 27.,28.1.2018. Finále 25.3. 2018 ve Chvaleticích. Společné finále  
            Pardubického a Královéhradeckého kraje bude 8.4. 2018 ve Chvaleticích. Poháry a diplomy zajistí I.  
            Talacková. 
 
      54. Zhodnocení práce předsednictva provedla M. Sezemská, poděkovala za aktivní přístup při řešení úkolů  
            a popřála všem hezké Vánoce a hodně zdraví v Novém roce. 
 
  Různé :  
 

1. Barevný minivolejbal – termíny dle rozpisu, první kolo zajištěno v Poličce. Rozpis včetně výsledků 
ukládat na web stránkách KVS ( kontakt : pekar.michal@seznam.cz ) – zajistí L. Haraštová. 

2. Pasporty – doplnění tabulky zasláno garanty okresů předsedkyni M. Sezemské. Vyúčtování dotace ČVS 
ve výši 30 tis. zajistí hospodářka ve spolupráci s ekonomem. 

3. Přehled trenérů zašle L. Vašina sekretáři KVS, aktualizaci provedou ve spolupráci se sekretářem KVS a 
evidencí ČVS – L. Tabara. 

4. Informaci z Programové konference mládeže ( 16. – 17. 11. 2017 ) podala předsedkyně KVS M. 
Sezemská, upozornila na možný posun věkové kategorie žákyň od 1.ledna. 

5. Schválen nákup medailí, pohárů a diplomů pro družstva všech kategorií soutěží řízených KVS. 
 

 



 
 

Zasedání ukončeno v 17:30 hod.       
Svitavy 12. 12. 2017  
       . 
Příští zasedání předsednictva KVS se uskuteční 17. 1. 2018 v 16:30 v Pardubicích.  
 

 Vladislav Pavlíček, sekretář KVS 
          
             


