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Pardubický krajský volejbalový svaz  

Z Á P I S č. 6 / 2021 
ze zasedání výboru KVS dne 20.10. 2021 

 

Přítomni:   Pavlíček, Sezemská, Talacková, Roudenský, Tomiška, Forman, Šámal  

                           

Omluveni:   Půža, Vašina, Švihelová, Motl 

 

Hosté :  

 

Neomluveni : 0 

 

Kontrola zápisu :  splněno 

 

Nesplněné body:  

            

  Dnešní zasedání: program viz plán 

 

34.   Ocenění jubilantů – životní jubileum provedla předsedkyně PA KVS a M. Roudenský – předseda  

        komise KSV : Milan Kvídera – dárkový balíček, Petr Kučera – medaile Koutského a dárkový balíček. 

 

      35. Na zasedání výboru PA KVS byli pozváni vedoucí klubů Beach-volejbalu : Ondřej Kolder – Beachpoint  

            z.s. a  K. Marková – Beach-service club. Oba představili činnost svých klubů a nastínili možnost  

            spolupráce s PA KVS. Diskuse a dotazy členů výboru byly směřovány na problematiku beach x 6-kový  

            volejbal. 

            Výbor schvaluje O. Koldera do fce koordinátora beach-volejbalu Pardubického kraje. 

 

     36. Soutěže dospělých : 

           Poslední kolo KP M2  odehráno 16. a 17. 10. 2021 – odehráno všech 14 kol, 

           Z 2 – odehráno 14 kol, zbývá odehrát odložené utkání 9. a 10. kola Holice – Tesla Pu ( termín 23.10.) 

           Byla zahájena soutěž mužů KP M1 – první a druhé kolo bez problémů, soutěž Z1 začíná 23. a 24.10.21 

 

     37. Pohár PA KVS: připraveny propozice k rozeslání, po dohodě s HK bude určeno místo konání a termín  

           nástavby mezikrajského finále. 

 

     38. Soutěže mládeže :  

           Všechny soutěže s výjimkou PA-PR-CH již byly zahájeny, PA-PR-CH začne 24.10.2021. 

           Kvalifikace předcházely soutěžím v: PA-PR-D, PA-TR-CH, PA-TR-D2, PA-TR-D1, PA-ZKY. Tyto 

          soutěže, včetně PA-PR-CH, se hrají pohárovým –  turnajovým systémem. 

• Soutěže: PA-ZCIM, PA-ZKYM, PA-ZCI se hrají turnajovým systémem. 

• Soutěže: PA-KKY, PA-JKY, PA-KTI+JRI (řídí KM KHK) se hrají polským systémem. 

• Poznámky k mládežnickým soutěžím: 

            - VK Choceň znovu odhlásila ze soutěže družstvo kadetů,  

- Sokol Česká Třebová odhlásil družstvo juniorek a přihlásilo družstvo kadetek, 

           - VK Litomyšl odhlásil 2 družstva dívek ve „trojkách“, nahradilo je 1 družstvo TJ Svitavy a 1 družstvo   

             VO Lanškroun. 
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      39. KCM – dívky : byl proveden výběr, účast 20 dívek. Soustředění bude 6. – 7.11. 2021 v D. Újezdu. Byla            

provedena inventura majetku KCM. Návrh k odpisu : sada drezů včetně trenýrek 15 ks ( červené ), sada  triček 

21 ks ( vínová ) – obojí používány od roku 2010. 

Druhá etapa základní školy volejbalu ( benjamínci 2010 – 11 ) bude 27. – 28. 10. 2021 v Lanškrouně ( vede J. 

Mitáčová ). 

     40. Stav licencí – 155.300,-Kč – informaci podala hospodářka. 

     41. Předseda KRK omluven – zprávu zašle. 

 

Různé :   

 

1. Zápis do Spolkového rejstříku byl proveden. Info na portále justice.cz. 

2. Výbor odsouhlasil odměny pro mládežnická družstva . 

3. Výbor odsouhlasil nákup míčů a sítí pro mládežnické týmy. 

4. Výbor odsouhlasil objednávku pohárů, medailí, diplomů pro mládežnické soutěže. 

5. Kurz trenérů v roce 2022 – připraví L. Vašina – s návrhem seznámí výbor na prosincovém zasedání. 

6. Na listopadové jednání budou pozváni jubilanti : J. Veselík, P. Láma a F. Hübl. 

  

Příští výbor bude 17.11. 2021 ve Svitavách v 17.30 hod. – zasedačka Sportovní haly. 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hod. 

Pardubice     20.10. 2021  

 
Vladislav Pavlíček, sekretář PA KVS 

     . 

 

  

          


