
Středočeský krajský volejbalový svaz 

Bělohorská 19, 160 00 Praha 6 – Břevnov 

 

Zápis č. 17 ze zasedání předsednictva KVS konaného dne 20.5.2020 v Praze 

Přítomní: p, Lukáš Blažek, Jindřich Licek, Daniel Rosenbaum, Jiří Sloup, Jarmila Sluková, Gabriela 

Stará, Petr Šotola, Emil Velinov, Pavlína Zoulová. 

Hosté: p. Petr Beneš 

 

Program:   1. Kontrola usnesení  

  2. Informace z ČVS  

  3. Informace o mistrovských soutěžích 

  4. Mistrovské soutěže 2020-2021 

  5. Minivolejbal 2019-2020 

  6. Memoriál Ladislava Drobného a Otakara Blažka 

  7. Školení rozhodčích a trenérů, seminář rozhodčích 

  8. Různé 

   

1. Kontrola usnesení  

 

2. Informace z ČVS 

Zasedání výboru ČVS se koná 27.6.2020 

Pobočný spolek KVS  bude zřízen k 1.1.2021 

Výzva ČVS – projekty KVS v oblasti mládeže, pro Středočeský KVS alokováno 150 000,-Kč. 

P. Beneš (předseda ABV) přednesl představu o pořádání krajských beachovolejbalových soutěží. 
 

3. Informace o mistrovských soutěžích  
Finálové turnaje KP II. třídy 

Účast potvrdilo 14 družstev mužů (ze 17) a 15 družstev žen (z 18) 

KVS - úhrada rozhodčích (na základě faktury od pořádajícího oddílu), předání ocenění vítězům (pohár, diplom) 

Ostatní soutěže 

bez vyhlášení přeborníka, poháry, medaile, diplomy použít pro příští období  

Postupující do ligových soutěží – dle pořadí v době ukončení soutěží a zájmu družstev 

muži – TJ Sokol Benešov (3. místo) 

ženy – TJ Sokol Suchdol (2. místo) 

juniorky – SK Volejbal Kolín (1. místo) 

kadeti – Volejbal Kladno cz (1. místo) 

kadetky – TJ EMĚ Mělník (2. místo) 

Usnesení 20/20/P: 

- Předsednictvo schválilo ukončení mistrovských soutěží KP bez vyhlášení přeborníka kraje 

- Předsednictvo schválilo postupující družstva do vyšších soutěží 

- Předsednictvo schválilo uhradit náklady na rozhodčí při finálových turnajích KP II. třídy 
 

4. Mistrovské soutěže 2020-2021 

 Rozpis soutěží kategorie mládeže a dospělých pro soutěže 2020-21 

 Systém soutěží bude upřesněn dle počtu přihlášených družstev 

Usnesení 21/20/P: 

- Předsednictvo schválilo „Rozpis krajského přeboru dospělých ve volejbale 2020-2021“ 

- Předsednictvo schválilo „Rozpis krajského přeboru mládeže ve volejbale 2020-2021“ 

 

5. Minivolejbal 2019-2020 
Krajské finále v Mělníce – J. Rejman navrhuje uspořádat v neděli 6. 9. 2020 

Pro kategorie červený, žlutý bez problémů, modrý dle rozlosování KP   

Usnesení 21/20/P: 

- Předsednictvo projednalo návrh TJ EMĚ Mělník a souhlasí s termínem pořádání v neděli 6.9.2020 

pro žlutý a červený volejbal, pro modrý volejbal v případě, že nedojde k termínové kolizi s KP 

žákyň, a ukládá koordinátorovi minivolejbalu projednat záležitost s pořadatelem. 

                                                                                                   Z: L. Blažek 



 

6. Memoriál Ladislava Drobného a Otakara Blažka 

Termín je 23. 8. 2020 v Nymburce  

Kategorie – juniorky/kadetky, junioři/kadeti 

                                                                                                             Z: J. Licek 

 

7. školení rozhodčích a trenérů, seminář rozhodčích 

Seminář rozhodčích – termín 6.9.2020 v Praze 

Školení rozhodčích ev. září/říjen 2020 

Školení trenérů- termín 25.-28.9.2020 v Kolíně 

                                                                                                          Z: E. Velinov, J .Licek 

 

8.  Různé 

 

a) Beachvolejbal v kraji – pořádání beach minivolejbalu (červen), starší mládež a dospělí (letní 

prázdniny) 

b) Zbytek odměny trenérům KCM  za nečinnost družstev z důvodu pandemie nebude vyplacen (2x 

5000 Kč pro každého trenéra) 

KCM dívek pořádá 24.5.2020 v Kralupech n. Vlt. rozlučkové setkání 

c) Příští jednání předsednictva - úterý 23.6.2020 v 17 hodin – místo bude upřesněno 

Usnesení 22/20/P: 

- Předsednictvo schválilo neuhrazení odměn trenérům KCM  za dobu nečinnosti družstva v období 

epidemie 

- Předsednictvo ukládá koordinátorovi beachvolejbalu připravit krajské turnaje v beachvolejbalu 

v období červen až srpen 2020 

                                                                                             Z: P. Šotola  

- Předsednictvo ukládá sekretáři zajistit místnost pro příští jednání předsednictva 

                                                                                       Z:  J. Sluková,  

 

 

 

 

                                                                     Jiří Sloup 

    předseda KVS 
Zapsala: Sluková 

 

 

 


