
Středočeský krajský volejbalový svaz 

Bělohorská 19, 160 00 Praha 6 – Břevnov 

 

Zápis č.9 ze zasedání výboru a č. 19. ze zasedání předsednictva KVS  

konaného dne 16. 9. 2020 v Praze 

(rozšířené o předsedy OVS) 

 

Přítomni: p, Lukáš Blažek, Jindřich Licek, Jiří Sloup, Jarmila Sluková, Gabriela Stará, Pavlína 

Zoulová. Emil Velinov, 

Omluven: Petr Šotola, 

 

Program:   1. Kontrola usnesení  

                          2. Informace o činnosti OVS 

                          3. Informace z ČVS 

                          4. Informace o hospodaření KVS za 1. pololetí 2020 

   5. Informace o zahájení a průběhu mistrovských soutěžích KP 2020-21 

   6. Krajský minivolejbal pro sezónu 2020-2021 

   7. KCM 2020-2021 

   8. Různé 

   

1. Kontrola usnesení 

 

2.  Informace o činnosti OVS 

OV Benešov – soutěže dospělých, mládeže a minivolejbalu 

OV Mělník – soutěž smíšených družstev 

OV Nymburk – soutěže dospělých a mládeže 

Ostatní OV budou obeslány ještě jednou dotazníkem, informace pro rozdělení dotací 

       Usnesení č. 19/20/V 
- výbor ukládá sekretáři zajistit informace z OVS a připravit podklady pro rozdělení dotací 
pro OVS 

                                     Z: J. Sluková 

      3.   Informace z ČVS 

Zasedání výboru ČVS se koná 24.10.2020. 

KVS obdrží z ČVS dotace ve výši 215 tis. Kč (z toho 100 tis. z programu „Organizace sportu“ a 

115 tis. z programu „Talent“) a 150 tis. Kč na KCM a minivolejbal. 

 

4. Informace o hospodaření KVS za 1.pololetí 2020 

Informaci o stavu finančních prostředků na účtech kVS přednesla g. Stará. 

 

       5.  Informace o zahájení a průběhu mistrovských soutěžích 2020-21 

V rámci karantény spojené s COVID-19 jsou družstva povinni se dohodnout na náhradním termínu, 

jinak termín stanoví STK. V případě turnajového systému v soutěžích mládeže (pokud nedojde 

k jiné dohodě) je družstvo postižené karanténou povinno sehrát utkání na tréninku svého soupeře a 

tento má toto sehrání akceptovat. V tomto případě rozhodčí hradí družstvo postižené karanténou.  

V případě odložení utkání z důvodu karantény, je změna termínu bez poplatku. 

Náhradní termín je třeba vždy nahlásit STK, která může termín zamítnout zejména z důvodu konce 

soutěže, konce části soutěže apod. 

 

6. Krajský minivolejbal v sezóně 2020-2021 

Předložen „Rozpis KP v minivolejbalu 2020-21“ 

Přihlášky do 15.10.2020. 

Středočeský festival minivolejbalu se bude konat v Neratovicích 

     Usnesení č. 20/20/V 
- výbor schválil „Rozpis KP v minivolejbalu 2020-21“             

 

 



7. KCM 2020-2021 

Z důvodu COVID-19 odložil výbor začátek činnosti až na začátek roku 2021. 

Odměna pro trenéry ve výši 15 000,-Kč 

KCM chlapci: trenéři- M. Šotola, D. Špringer 

          dívky:   trenéři- D. Němec,  J. Kubištová 

Usnesení č. 21/20/V 
- výbor schválil odměny pro trenéry KCM  

 

8. Různé 

 

a) Příští jednání předsednictva – středu 25.11.2020 v 17 hodin – místo U Dandů 

b) Hlášení k 30. 9.  pro ČVS - „Podklady pro zprávu o činnosti“ 

 

Usnesení č. 22/20/V 
- výbor ukládá sekretáři zajistit místnost pro příští jednání předsednictva 
- výbor ukládá předsedovi KVS zaslat předsedovi ČVS podklady pro zprávu o činnosti  

                                                                                       Z: J. Sluková, J. Sloup 

 

 

 

 

                                                                     Jiří Sloup 

 předseda KVS 
Zapsala: Sluková 

 

 

 


