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Zápis  

 

 
ze zasedání KR ČVS konané  

v sobotu 24. dubna 2021 od 10:00 v Jihlavě 
 
 
přítomni: Martin Hudík, Adam Lenert, Zdeněk Škoda, Antonín Pejpal, Luboš Pecháček 
omluveni: --- 

Program: 
 

Nová pravidla volejbalu  

Schválení odměn pro delegační pracovníky za období 01 – 04/2021 

Schválení konečných pořadí na jednotlivých listinách pro sezónu 2020/2021 

Přihlášky do soutěží 2021/2022 

Předsezónní semináře pro sezónu 2021/2022 

Různé 

 
 

1) Nová pravidla volejbalu  

 

KR ČVS navrhuje SR ČVS schválit platnost nových pravidel od 1. 7. 2021. M. 
Hudík prověří, zda tzv. trenérská čára bude používána, nebo se jedná o nepřes-
nost, kterou ještě FIVB opraví. Školení nových pravidel proběhne nad předse-
zónních seminářích. M. Hudík předloží SR ČVS návrh na platnost nových pra-
videl. 
    

2) Schválení odměn pro delegační pracovníky za období 01 – 04/2021  
  

KR ČVS schválila odměny pro delegační pracovníky a to pro A. Pejpala a Z. 

Škodu za 4 delegační měsíce (leden – duben) a pro L. Sazamu a M. Možnára 

za 2 delegační měsíce (březen – duben).   

3) Schválení konečných pořadí na jednotlivých listinách pro sezónu 2020/2021 

 

KR ČVS rozhodla, že kvalifikace o listinu EX se uskuteční dle schválených kri-

térií pro tuto sezónu. Kvalifikace proběhne v Chlumci nad Cidlinou, kde se loni 

tento turnaj pro kvalifikaci osvědčil a v případě, že se tento turnaj neuskuteční, 

proběhne kvalifikace v Dřevěnici.  
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KR ČVS schválila pořadí na listinách EX a A a ukládá Z. Škodovi zaslat výsledky 

rozhodčím na těchto listinách. M. Hudíkovi KR ČVS ukládá předložit schválení 

pořadí na nejbližší SR ČVS. 

KR ČVS rovněž schválila pořadí mezinárodních rozhodčích a ukládá M. Hudí-

kovi předložit na nejbližší SR ČVS. 

Ostatní listiny vzhledem ke zrušení všech soutěží, vyjma EX M a EX Ž, zůstávají 

beze změny a KR ČVS rozhodla, že rozhodčím, kteří měli právo se zúčastnit 

kvalifikací letos, se toto právo přenáší i do další sezóny. 

KR ČVS vzhledem k aktuální pandemické situaci rozhodla, že A. Lenert zajistí 

zaslání tzv. přihlášek do soutěží všem rozhodčím působících na republikových 

listinách a následně připraví aktuální seznam rozhodčích pro nastávající sezónu 

a na schůzi s krajskými předsedy KR, která se uskuteční 12. 6. 2021 od 10 ho-

din v Praze, sídlo ČVS. Podklady zašle KR ČVS krajským předsedům co ne-

dříve. 

4) Přihlášky do soutěží 2021/2022 
   

KR ČVS si uvědomuje vzhledem k situaci způsobenou pandemií onemocněním 

Covid 19, že je nutné zjistit, kolik rozhodčích chce působit v republikových sou-

těží pro sezónu 2021/2022. Z tohoto důvodu se KR ČVS rozhodla zavést tzv. 

závaznou přihlášku rozhodčího pro nadcházející sezónu 2021/2022. A. Lenert 

zašle přihlášku všem rozhodčím a TD, aby byla ověřena naplněnost jednotlivých 

listin a situace na jednotlivých listinách. 

 
5) Předsezónní semináře pro sezónu 2021/2022 

 

 KR ČVS rozhodla, že předsezónní semináře pro sezónu 2021/2022 se pro lis-
tiny B, C, D a školitele uskuteční 4. 9. 2021 v Praze a Prostějově. Pro listinu EX, 
A, TD EX a TD A se uskuteční v Ostravě v rámci mistrovství Evropy mužů ve 
dnech 11. – 12. 9. 2021. Hlavní náplní seminářů v Praze a v Prostějově budou 
nová pravidla a el. zápis. V Ostravě to budou nová pravidla a  video-challenge. 
KR ČVS požaduje po operátorech video-challenge zachovávat některé zají-
mavé herní situace, pro možnost školení pro video rozhodčí. Dále KR ČVS při-
praví manuál/postup činností všech zainteresovaných v případě vyžádání si 
přezkoumání herní situace. A. Lenert zajistí rezervace sálů v Praze a M. Hudík 
v Ostravě. 

   
 
 
 

6) Různé 
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M. Hudík přednesl zprávu o činnosti současné KR ČVS za 2,5 roku činnosti, ve 
které zdůraznil, že tato komise přinesla dotace pro jednotlivé krajské KR a za-
jistila oblečení pro všechny rozhodčí na aktivních listinách. KR připravila i sys-
tém výchovy mladých rozhodčích pomocí mentorů. KR by měla v budoucnu 
ještě zlepšit komunikaci s rozhodčími a nová KR ČVS by měla pokračovat ve 
vylepšení pozice rozhodčích v rámci volejbalovému hnutí. 

KR ČVS děkuje všem rozhodčím, delegátům a delegačním pracovníkům za 
spolupráci a přeje případně nové KR ČVS, která bude ustanovena, hodně úspě-
chů a doufá v pokračování nastavené práce s rozhodčími a delegáty, kterou 
bude jistě rozvíjet. 

KR ČVS delegovala na akce na území ČR refree managery a to v Praze T. 
Buchara a do Kutné Hory V. Kováře ml. 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Hudík, v.r.   Adam Lenert, v.r. 
předseda KR ČVS  sekretář KR ČVS 

 


