
Zápis č.3/2017 – z výjezdního zasedání OVS Náchod (11.7.2017) 
 

Přítomni : Ing. Houštěk, V.Anděl, M.Hencel, V.Vojnar, T.Jirásek, M.Burdych , J.Rufer 

Omluveni : M.Gašpar, J.Čtvrtečková 
 

PROGRAM 

1. Konečné výsledky /tabulky/ okresních soutěží v ročníku 2016-17 

 - průběh soutěží – bez závažných problémů -V.Anděl 

 - obsazení rozhodčími – 85% 

 - za nezaslané zápisy se trestají pokutou :  

    Slovan Broumov ženy : 100,-Kč (chybí zápisy z utkání s Hronovem a Č.Kostelcem 

    Sokol Josefov ženy      :  100,-Kč (chybí zápisy z utkání s Teplicemí a Studnicemi         

    VK Dobruška   ženy    :    50,-Kč (chybí zápis s Broumovem) 

    Pokutu je nutné zaplatit do zahájení podzimní části okresních soutěží (do 15.8.2017) 

 - hospodaření (licen. příspěvky, finan. prostředky za umístění) odvody oddílům volejbalu – J.Rufer 

    bude zasláno na oddíly 

2. Přihlášky –  do nového ročníku 

 -  OP I.tř. mužů  7 družstev – stejná družstva jako minulý ročník –sestup So St.Město 

 -  OP II.tř. muži  7 družstev – stejná družstva- odstoupila družstva So V.Dřevíče a VK Hronov E 

 -  OP I.tř. ženy   10 družstev  - z  kraje sestoupilo dr. Č.Kostelce B, z II.tř. postoupilo družstvo  

       Rtyně,, do II.tř. sestoupila dr. Zájezda a Dobrušky, 

 -  OP II.tř. ženy  8 družstev –  sestoupilo z I.tř. družstvo Zájezd a Dobrušky, nové Broumov B, 

      odstoupila družstva Police a Josefova  

     celkem přihlášeno 32 družstev  dospělých 

dále přihlášeno: 

-     6 mixáčků 

 -  11 družstev modrého minivolejbalu  

    21 družstev  oranžového minivolejbalu  

    13 družstev červeného minivolejbalu 

     14 družstev žlutého  minivolejbalu  

     celkem přihlášeno 65 družstev 

     To je dohromady   97 družstev – dospělí, minižactvo 

3. Rozlosování a delegace rozhodčích bylo provedeno v průběhu zasedání  
    Hrací dny : OP I.tř. muži  - čtvrtky 

                       OP II.tř. muži – pátky 

  OP I.tř. ženy – středy , pondělí 

  OP II.tř. ženy – pátek      

     Zahájení soutěží podzim : 23.8. 2017  - ukončení  6.10.2017, jaro 2.5. a ukončeni 20.6.2018 

     Začátky utkání: v 17.30 hod. – poslední 3 kola na podzim od 17 hodin. 

     Seznam rozhodčích na novou sezónu je vypracován a bude zaslán 

     Adresář organizačních pracovníků oddílů je vypracován a bude zaslán 

     Rozpis minižactva připraví T.Jirásek a M.Houštěk do 31.8.2017 !!! 

4. Rozpis na soutěžní období 2017-18 byl schválen – bude na oddíly zaslán 

5. Příloha – prováděcí předpisy pro výběr licenčních příspěvků bude zaslána 

6. Internetové stránky VISU : budou připraveny  
7. Různé :Oddíly obdrží všechny materiály nejpozději  25.7.2017 ! Vše bude zveřejněno na našich   

                 internetových stránkách !! 

      Schválena obstaravatelská smlouva s  OS ČSTV Náchod na rok 2017 ve výši 40 tis. Kč 

      Schváleno proplacení faktury Č.Kostelci za uspořádání okr. kol mládeže 

      Schválena smlouva o poskytnutí sponzorského finančního daru od Č.Kostelce 

      9.9.2017 proběhne seminář trenérů volejbalu v Č.Kostelci 

      Příprava školení rozhodčích volejbalu IV.tř. -  přihlášky od oddílů volejbalu nejpozději 

      Do 10.9. na adresu OVS Náchod. 

     Grant č.2 od ČVS pro OVS Náchod na rozvoj mládeže připraví Ing. Houštěk a T.Jirásek 

      Do 31.8.2017!! 

      Do konce roku 2017 bude ze strany VK Hronov a Volejbal ČK uhrazeno OVS Náchod         

      Častky : VK Hronov  - 8.807,-Kč , Volejbal ČK – 14.771,-Kč. 

       Zapsal : J.Rufer       


