íslo 1/2002

15. dubna 2002

USNESENÍ OKRESNÍ KONFERENCE
Okresní konference OVS se sešla dne 19. února 2002
v Rychnov n. Kn. P ítomní delegáti p ijali následující
usnesení:
1. Okresní konference schvaluje:
1.1. Zprávu o innosti OVS okresu Rychnov nad
Kn žnou a o innosti výkonného výboru za období od minulé okresní konference, tj. od 30.
ledna
2001,
p ednesenou
p edsedou
p. Miroslavem Dolkem
1.2.

Zprávu o hospoda ení OVS okresu Rychnov nad
Kn žnou a erpání rozpo tu za rok 2001

1.3.

Rozpo et OVS na rok 2002 obsažený ve zpráv
o innosti a hospoda ení

1.4.

Ud lení po ádkové pokuty oddíl m za neomluvenou neú ast na okresní konferenci.

2. Okresní konference ukládá:
2.1. Svolat aktiv trenér (vedoucích) mládežnických
družstev v okrese s cílem dohodnout zlepšení
systému mládežnických sout ží pro jarní ást
sout ží 2002 a pro další ro ník
2.2.

Organizovat okresní konferenci jednou za dva
roky (p íští v roce 2004)

2.3.

Organizovat pravideln jednou ro n aktiv vedoucích družstev okresních sout ží dosp lých a
dvakrát ro n pro družstva mládeže

2.4.

Vypsat okresní kolo sout že vesnických družstev
dosp lých v p ípad zájmu se strany oddíl (nutno alespo 3 družstva v kategorii) v termínech
podle krajského kola. Uspo ádáním pov it jedno z p ihlášených družstev.

Zimní pohár OVS
výsledky 3. turnaje
a souhrnné výsledky

V sobotu a v ned li 16. a 17. b ezna 2002 se uskute nil v Kostelci nad Orlicí v t locvi n VO a SZTŠ na
t ech h ištích již t etí turnaj 3. ro níku zimního poháru
OVS družstev muž a žen hrajících okresní sout že.

Skupina A:
Kvasiny – Chleny 2:0, Vamberk kadeti 2:1, Vamberk B
2:0,
Chleny – Vamberk kadeti 2:0, Vamberk B 2:0
Vamberk B – Vamberk kadeti 0:2
Skupina B:
Kostelec – Albrechtice 1:2, estice 2:0, Peklo 2:0,
Albrechtice – estice 1:2, Peklo 0:2,
estice – Peklo 0:2
Kone né po adí ve 3. turnaji:
1.Kostelec, 2. Kvasiny, 3. Peklo, 4. Chleny B, 5. Vamberk kadeti, 6. Albrechtice, 7. Vamberk B, 8. estice,
Kone né po adí po t ech turnajích
1. Kvasiny
36 bod
2. Kostelec
29 bod
3. Peklo
28 bod
4. Chleny B
16 bod
5. Zám l
14 bod
(11:7)
6. Albrechtice
14 bod
(11:19)
7. Vamberk kad.
13 bod
8. Vamberk B
12 bod
9. estice
10 bod

Výsledky – ženy
Kone né po adí ve 3. turnaji:
1. Kvasiny, 2. SK Týništ , 3. Sokol Kostelec, 4.
SK Zám l, 5. Skol Dobruška, 6. Sokol Týništ n. O.
Kone né po adí po t ech turnajích:
1. Kvasiny
27 bod
2. SK Týništ
13 bod
3. So Kostelec 11 bod (15:17)
4. SK Zám l
11 bod (14:19)
5. Dobruška
8 bod
6. So Týništ
4 body

jarní ást
Šestkový volejbal chlapc a dívek

Výsledky – MUŽI
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Družstva se rozd lí do dvou skupin (A a B) dle výkonnosti (podle umíst ní po podzimní ásti). Družstvo So
estice – chlapci za adit do skupiny A a družstvo So
Chleny – chlapci do skupiny B . Hrát ve skupin každý
s každým na t i vít zné sety (finále mezi skupinami už
ne). Hrací dny a místo – sobota dle rozpisu níže.
Za pr b h turnaje a hlášení výsledk odpovídá jednotlivý po adatel kola. Z toho d vodu je nutno jednotlivým
po adatel m potvrdit ú ast svého družstva nejpozd ji ve
st edu p ed turnajem.

Informace …..
OVS m že zajistit pro zájemce z oddíl samostatná pouzdra na anténky (nahrazují sou asn postranní pásky na síti) za cenu K 168,- bez DPH
za pár. P i hromadné objednávce se zna n sníží
p epravní náklady. Bližší informace p. Charvát –
tel. 0445/535091.
Obdobným zp sobem je možné v p ípad širšího
zájmu zajistit po itadla score. Jsou mechanická,
skládací konstrukce. ísla jsou papírová, zalaminovaná aby odolávaly vlhku. Po ítadla jsou omyvatelná, ale nejsou ur ena pro vlhké prost edí.
Provedení pro volejbal s ísly 0-30 stojí K 680,bez DPH
Ve dnech 26. – 28. dubna 2002 p i turnajích v
esticích po ádá KVS školení rozhod ích III. t .
Zájemc m bližší informace podá sekretá svazu
p. Charvát
KVS zamýšlí uspo ádat školení trenér III. t . Poítá s tím, že teoretická ást školení by se uskute nila ve dnech 20.-23.6.2002 v zajišt ném rekrea ním st edisku (n kde poblíž Ho ic), praktická ást
v sobotu o týden pozd ji v areálu TJ Slavia. Ubytovací, stravovací náklady a u ební pom cky by
byly hrazeny z ú astnického poplatku (cca 1200,K ). Také cestovné si ú astníci musí hradit sami.
P ednášet mají lekto i Dr. Z. Haník, Mgr. F. Lilko
a J. Mat jovský. Zájemci urychlen se kontaktovat
na OVS RK (tel. 0445/535091 – p. Charvát)

Rozd lení do skupin:
Skupina „A“

Skupina „B“

Sokol Týništ n.O.
Réma RK „A“
So Kostelec n.O.
So estice – d v ata
Réma RK „C“
So estice – chlapci

Skol Dobruška "A"
So Chleny – dívky
Réma RK "B"
Skol Dobruška "B"
VK AŠ Kvasiny
So Chleny - chlapci

Po každém turnaji poslední ze skupiny „A“ bude na následujícím turnaji startovat ve skupin „B“ a první ze
skupiny „B“ bude startovat ve skupin „A“
Rozpis jednotlivých po adatel :
27. 4. 2002
11. 5. 2002
18. 5. 2002
25. 5. 2002
1. 6. 2002
8. – 9. 6. 2002
15. 6. 2002

Jarní turnaj mládeže Kvasiny (neza azen do sout že)
Baník Vamberk (v Pekle)
Rychnov n.K.
Kostelec n.O.
Kvasiny
Turnaj Rémy RK (neza azen do
sout že)
estice

!

Turnaj ty ek (p ehazovaná nebo minivolejbal)
Hrací dny a místa turnaj jsou shodná se šestkovým
volejbalem. Pouze systém turnaje ur í po adatel podle
po tu p ihlášených družstev. Z toho d vodu je nutno
potvrdit ú ast družstva rovn ž nejpozd ji do st edy p ed
turnajem!

Koncem roku 2001 vypršela platnost u zna ného po tu
registra ních pr kaz , které byly vydány krátce po
vzniku nového volejbalového svazu. Upozor ujeme
proto všechny hrá e a funkcioná e oddíl aby v as, p ed
zahájením jarní ásti sout ží, provedli kontrolu platnosti
registra ních pr kaz svých hrá a hrá ek uvedených
na soupiskách pro tuto sout žní sezónu a v p ípad pot eby zajistili ve vlastním zájmu jejich vým nu.

"

V sobotu 7. dubna 2002 se ve vamberecké sportovní
hale hrálo poslední kolo krajského p eboru Královéhradeckého kraje v kategorii kadet . Jediný zástupce našeho okresu v této kategorii – chlapci Baníku Vamberk
dokázali celou sout ží projít bez výrazných výkyv a po
zásluze na domácí palubovce získali zlaté medaile za
1. místo a právo ú asti v kvalifikaci o extraligu kadet .
Okresní volejbalový svaz celému družstvu ve složení:
Tomáš Dolek, Tomáš Tichý, Tomáš Kaplan, Vítek Kaplan, Petr Hynek, Filip Hynek, Radek ehák, Vítek Šípek i trenérské dvojici Ing. Miroslav Dolek a Josef Tichý up ímn blahop eje k dosaženému sportovnímu
úsp chu a do dalších sportovních let p eje dostatek vytrvalosti, p íze sponzor a dobré podmínky pro sportovní p ípravu.
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