
 

 

 

 
1 

  Plzeňský krajský volejbalový svaz 
 

Kontakt : Pavel Zeman, Boettingerova 6, 301 00 Plzeň, T: 773517890, E: zeman@cvf.cz 

 

Zápis   č .  3 /18   ze   schůze  Předsednictva  PKVS  
konané v Plzni dne 18.  června 2018  

 

Účastníci :     Josef Forejt, Petra Konopíková, Jakub Kovařík, Ondřej Kupilík, Petr Kvarda, 

                      Luboš Nový, Jiří Pejřil, Jaroslav Šmíd, Pavel Zeman 

                      KaRK : Jan Giebl, Jan Hejda  

Omluven :   Jaromír Kořenek (předseda KaRK)     

 
 

A)  Kontrola plnění úkolů z předchozí schůze dne 26.3.2018 č. 2/18 
1)   Plnění úkolů, P.Zeman :  
       - trvá :  
      úkol č. 6, J.Kovařík, odeslat jmenování trenérů III.tř. - nový T: 24.09.18 
     úkol č. 16, J.Mertins, seznam jubilantů a stanovení termínu setkání – nový T: 24.09.18 

 - všechny ostatní úkoly byly splněny nebo jsou součástí projednávaného programu 
 

B)  Program schůze – projednáno 
 

2)   Plnění závěrů z mimořádné konference PKVS, P.Zeman 

       - přijaté usnesení splněno delegáty na mimořádné konferenci ČVS  

 

3)   Zpráva o mistrovských soutěžích 2017/18, P.Kvarda 

       - ukončena soutěž P-Z-2 bez závad 

       - v přípravě „Souhrnná úřední zpráva STK 2017/2018“, bude zveřejněna na webu PKVS  

           Ú: P.Kvarda, T: 15.07.18 

      

4)   Příprava mistrovských soutěží – Rozpis 2018/19, P.Kvarda a L.Nový 

       - předložen návrh Rozpisu 2018/19 

       - předložena nová úprava ustanoveních k rozhodčím (zvýšeny odměny) 

       - přehled vypsaných soutěží : 

          *P-M-1 : schválena účast družstva Sokolova za podmínky zvýšené úhrady startovného 

 2.500,- Kč, 7 družstev 

          *P-Z-1 : 8 družstev, z P-Z-2 postoupilo družstvo TJ Sokol Plzeň Letná 

          *P-Z-2 : 9 družstev, hrací systém stanoví STK 

          *soutěže mládeže turnajově : P-JKY 3 družstva, P-JRI + P-KTI společně 5 družstev,  

            P-KKY 5 družstev, P-ZKY 8 družstev, P-ZCI 3 družstva, P-ZKYM 3 družstva, 

            P-ZCIM 2 družstva, P-ZKYM-4 11 družstev, herní systémy stanoví STK + KM;  

            řešením případného startu družstev mládeže z jiných krajů pověřen L.Nový  

       - předložen přehled plnění povinností péče o mládeže a „povinného rozhodčího“ včetně 

         úhrad poplatků v případě „nesplnění“   

       - schváleno 

             Ú: P.Kvarda, zaslat Rozpis družstvům a zveřejnit jej na webu PKVS, T: 15.07.18 

                     Ú: P.Kvarda a L.Nový, zajistit rozlosování soutěží, T: 15.07.18 

     Ú: P.Zeman, zajistit delegaci rozhodčích, P-Z-2 do 20.08.18, ostatní T: 10.09.18 
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5)   Informace o hospodaření, J.Pejřil 

       - předložena informace o hospodaření k 15.6.2018, vzata na vědomí 

       - konstatovány nejasnosti ve financování činnosti KVS ze strany ČVS 

       

6)   Zpráva o účasti družstva KCM žákyň na memoriálu 2018, P.Konopíková 

       - podrobná informace zpracována a předložena trenéry KCM A.Strakou a J.Forejtem, viz    

 příloha, obsazeno 14. místo, vzato na vědomí 

       - přes nepříznivé umístění patří trenérům i hráčkám poděkování za reprezentaci kraje 

       - předložen návrh na odměnu Kč trenérů J.Forejta (7.000,- Kč) a A.Straky (7.000,- Kč), 

 schváleno 

       - úhrada  dotace  TJ Lokomotiva Plzeň  za  zapůjčení  2 sad  dresů ve výši 4.000,- Kč (viz 

 Zápis č. 2/18), schváleno            Ú: J.Pejřil, úhrada odměn a dotace, T: 29.06.18 

  

7)   Zpráva o školení rozhodčích II. a III. třídy, J.Kovařík 

       - školení bylo pro nezájem zrušeno, přihlášeny pouze 2 zájemkyně 

 

8)   Návrh listiny rozhodčích PKVS 2018/19, J.Kovařík 

       - konstatován úbytek rozhodčích, listina aktualizována a schválena  

  

9)   Informace z jednání mimořádné konference ČVS, P.Zeman 

       - konference schválila nové znění Stanov ČVS s platností od 1.11.2020 včetně klíče počtu 

         delegátů 1 delegát / 300 členů 

       - usnesením konference stanoven úkol zbývajícím KVS stát se pobočným spolkem ČVS 

          s podáním návrhu do 20.4.2020                    Ú: předsednictvo PKVS, T: listopad 2019     

  

10) Plnění úkolů ČVS, J.Kovařík 

       - úkoly k 31.3.2018 splněny 

       - přehled družstev v krajských a okresních soutěžích (statistické hlášení) 

                  Ú: J.Kovařík, zpracovat a odeslat, T: 30.06.18 

  

11) Plnění úkolů OVS-MěVS PK, J.Kovařík 

       - úkoly k 31.5.2018 splněny 

       - zaslat podklady ke statistickému hlášení „přehled družstev v okresních soutěžích“ 

             Ú: předsedové OVS-MěVS PK, T: 29.6.2018 

  

12) Minivolejbal v barvách 2018/2019, J.Forejt 

       – závěrečná zpráva zpracována a zveřejněna na webu PKVS, vzata na vědomí 

 

13) Různé 

a) P.Zeman : SR ČVS dne 6.6.2018 rozhodla ve smyslu rozhodnutí CEV o zrušení 

 technických oddechových časů ve všech soutěžích ČVS počínaje 1.7.2018. 

b) P.Zeman : informace o konání LODM 2019, pořadatel Liberecký kraj, bude se hrát 

 šestkový volejbal i beachvolejbal 

c) P.Zeman : účast rozhodčích Plzeňského kraje v kvalifikacích – o postup na listinu „A“ 

 Jakub Kovařík, Luděk Müller a Martin Hanzelín, o postup na listinu „B“ Ladislav Sazama 

 a Petr Ulč 
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d) P.Zeman : z ČVS doručeny zásady Českého poháru mládeže 2018/19, nutno rozeslat 

 družstvům mládeže soutěží PKVS            Ú: P.Kvarda, T: 30.06.18 

e)  J.Forejt : informace k výukovému DVD pro minivolejbal, nebude řešeno v rámci PKVS, 

 příslušná družstva obdrží informaci o možnosti zakoupení 

f)   J.Šmíd : námět k řešení startu hráčů a hráček soutěží P-M,Z-1 v turnajích AVL Plzeňského 

 kraje, problém určení „nejnižší hrané soutěže“  

g)  L.Nový : návrh záměru „otevřené soutěže P-Z-1“ s možností startu družstev, která mají 

 zájem hrát v halách, bude dále rozpracováno s možností realizace od sezóny 2019/20  

 

 

Příští schůze předsednictva PKVS se koná v pondělí 24. září 2018 od 18:30 hod. v Plzni, 

místo konání bude upřesněno v pozvánce. 
 

 

 

V Plzni dne 18.6. 2018                              Zapsal:  Jakub Kovařík 

 

 

 

Příloha : 

Zpráva o účasti KCM žákyň na Kafkovo memoriálu 


