
 

Pardubický krajský volejbalový svaz  

 PLÁN PRÁCE výboru  KVS na I. pololetí 2022 

 

19.1. - průběh soutěží KP I. třídy  Motl 

 - průběh mládežnických soutěží  Sezemská 

SY - stav příprav VII. ročníku turnaje o Pohár krajského volejbalového svazu  Roudenský 

 - plán školení rozhodčích a trenérů v roce 2022  Šámal, Vašina 

 - zpráva o činnosti KCM  Fikar, Tomiška 

 - termínovník úkolů KVS na rok 2022  Pavlíček 

 - inventarizace majetku KVS za rok 2021  Talacková 

 - životní jubilea v roce 2022  Roudenský 

              - příprava VH PA KVS                                                                                               Pavlíček 

 

  

16.2. - průběh soutěží KP I. třídy Motl 

 - průběh mládežnických soutěží Sezemská 

PA - zpráva o hospodaření za rok 2021  Talacková 

 - informace o průběhu VII. ročníku turnaje o Pohár krajského volejbalového svazu  Roudenský 

 - příprava Valné hromady Sezemská, Pavlíček 

 - zpráva revizní komise Svoboda 

 - zájemci o uspořádání kvalifikaci do soutěží ČVS                                                     Motl  

               - zpráva o činnosti KCM                                                                                             Fikar, Tomiška 

               - beach volejbal                                                                                                           Kolder 

 

16. 3.  - VII. ročník turnaje o Pohár krajského volejbalového svazu Roudenský 

 - průběh soutěží KP I. třídy                                                                                         Motl 

              - stav příprav Rozpisu mistrovských soutěží 2022 – 2023                                          Motl,Sezemská 

SY - průběh mládežnických soutěží Sezemská 

 - zhodnocení soutěží juniorek, juniorů, kadetek, kadetů, žáků st. Sezemská 

 - zajištění krajského kola seniorek a superseniorek Roudenský 

 - zpráva o činnosti KCM, LODM Fikar, Tomiška 

 - zpráva komise rozhodčích Šámal 

              - příprava Valné hromady                                                                                         Sezemská 

 

  

 6.4. Valná hromada PA krajského volejbalového svazu                                              předsedkyně KVS 

               Zasedací místnost PKO ČUS PU v 17:30 hod.                                                      předsedové komisí 

                                                                                                                                                  Beach volejbal Kolder 

PA  

 

 

18.5.  - průběh soutěží KP II. tř. M+Ž Motl 

 - průběh mládežnických soutěží Sezemská 

SY - výsledky kvalifikací do vyšších soutěží Pavlíček 

 - schválení Rozpisu mistrovských soutěží 2022-2023 výbor 

 - příprava Plánu práce na II. pololetí 2022 Pavlíček 

              - zpráva o činnosti KCM , LODM Tomiška, Fikar 

 

22.6. - informace o zakončení soutěží KP II. tř. M+Ž Motl 

 - mládežnické soutěže – přípravky chlapců a dívek Sezemská 

PA - stav přihlášek do mistrovských soutěží 2022-2023 Motl,   

 - příprava semináře rozhodčích Šámal 

 - delegace rozhodčích na mistrovská utkání – termín jednání komise Šámal 

 - schválení Plánu práce na II. pololetí 2022 výbor 

              - zpráva o činnosti KCM                                                                                              Fikar, Tomiška 

              - čerpání rozpočtu                                                                                                        Talacková 

              - beach volejbal                                                                                                            Kolder 

 

 

Zasedání předsednictva KVS se koná vždy od 17,30 hod. v zasedací místnosti č.1 PKO ČUS PU nebo Sportovní hala SY, jak je 

uvedeno v tomto plánu. 

Pozvánky nebudou zasílány. 

Na každém zasedání kontrola zápisu, zprávy z ČVS, hospodaření KVS, došlá pošta, různé. 

 

                                                                                         Mgr.Vladislav Pavlíček, sekretář  KVS Pardubice 



                                                                                                 


