
Pardubický krajský volejbalový svaz  

Z Á P I S č. 23 / 2019 
ze zasedání předsednictva KVS dne 17.4. 2019 

 

Přítomni:   Talacková, , Roudenský, Pavlíček, Sezemská, Vašina, Šámal, Motl 

                           

Omluveni:  Půža, Tomiška, Veselík  

Neomluveni : 0 

 

Kontrola zápisu č. 22  

Nesplněné body: vše splněno 

            

  Dnešní zasedání:   

  

 154. Soutěže mládeže ukončeny, výjimka KP 3 bude ukončena v červnu 2019. 

                    Informace k soutěžím jsou uveřejněny ve Zprávách KM, na stránkách KVS a VIS.  

                    SR ČVS schválila změnu věkových kategorií dívek. 

                    Připravují se soutěže pro rok 2019 – 2020, v souvislosti se změnou věkových kategorií dozná systém 

                    v některých soutěží zásadní změny. 

                    Schůzka s vedoucími družstev se uskuteční 15.5. 2019 v 17:00 chlapci, v 18:00 dívky. Místo konání  

                    zasedací místnost Sportovní haly ve Svitavách. 

                    Předsedkyně PA KVS napíše Radě mládeže ČVS, aby ihned stanovila věkovou hranici mladších 

                    žákyň pro republikovou soutěž 2020. 

                                                                                                                                  

            155. Pohár KVS – výsledky jsou na webu KVS, mezikrajské finále v Česticích 6.4. ženy a 7.4. muži. 

        Vítězem soutěže žen DTJ H. Králové, muži VK H. Králové. Výsledky jsou na webu a VISu. 

         Družstva obdržela poháry a věcné ceny, vítězové putovní poháry. 

          

     156. Soutěže vesnických družstev – propozice rozešle M. Roudenský do konce května 2019. 

 

     157. Rozpis soutěží na období 2019 – 2020 pro dospělé je připraven, předseda STK zašle do 20.5. všem 

                    členům předsednictva PA KVS. 

                    Rozpis soutěží mládeže bude připraven a zaslána pracovní verze všem členům předsednictva do  

                    20.5. 2019. 

 

     158. KCM – příprava na LODM probíhá dle plánu. Družstva se zúčastňují přípravných turnajů. Pokyny  

                    z Krajského úřadu budou předány vedoucím družstev. 

 

 Různé : 

                    

1. Pohár mladšího žactva – 13 přihlášených družstev. Upravené informace budou zaslány ve 

Zprávě KM č. 21 do 19.4. 2019. 

2. Pohár PA KVS – schválení finanční náhrady za pronájem haly : Sp. Slatiňany 1200,- Kč, So 

Nasavrky 1500,- Kč. Proplacení zajistí hospodářka PA KVS. 

3. Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení – upozorňujeme 

oddíly na povinnou registraci. Předsedové OVS zajistí předání informace do oddílů ve svých 

okresech. Odkaz : www.cvf.cz – lišta Dotace – rejstřík sportovních organizací. 

4. Školení rozhodčích III. třídy – termín zůstává 24. – 25.5.2019, změna místa konání : Lupenice, 

venkovní hřiště. Info všem zúčastněným zajistí L. Šámal. 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hod. 

Svitavy 17.4. 2019  

     . 

Příští zasedání předsednictva KVS  22. 5. 2019 v 17:30 ve Svitavách.  
 

 Vladislav Pavlíček, sekretář KVS 

http://www.cvf.cz/


          


