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�íslo 2/2005  15. listopadu  2005 

Tabulky po podzimní �ásti  

Muži: 
1. ŠSK Dobruška 9 8 1 0 25:6 732:598 17 
2. TJ Potštejn 9 8 1 0 24:9 774:644 17 
3. TJ Peklo 9 7 2 0 23:12 777:692 16 
4. AŠ Kvasiny  9 7 2 0 24:9 753:673 16 
5. TJ �estice 9 5 4 0 19:14 756:683 14 
6. So Albrechtice 9 3 6 0 12:21 689:746 12 
7. B. Vamberk B 9 2 7 0 13:22 685:713 11 
8. So Kostelec 9 3 5 1 12:21 664:745 11 
9. So Chleny B 9 2 7 0   7:24 592:745 11 

10. So Borohrádek 9 0 9 0   6:27 605:788   9 
 

Ženy: 
1. So Kostelec 10 9 1 0 28:8 582:458 19 
2. SK Zám�l B 10 9 1 0 28:12 923:776 19 
3. SK Týništ� 10 5 5 0 20:17 729:673 15 
4. Skol Dobruška 10 5 5 0 19:17 405:400 15 
5. AŠ Kvasiny C 10 2 8 0 11:25 658:719 12 
6. TJ �estice 10 0 10 0  3:30 395:666 10 
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STK ud�luje pokuty za neodeslané nebo 

pozd� odeslané zápisy z níže uvedených utká-
ní: 
 
Muži: 
So Chleny B  M 043  40,- K� 
B. Vamberk B  M 009  40,- K�  
B. Vamberk B  M 018  40,- K� 
 
Ženy 
VK AŠ Kvasiny  C Z 015  40,- K� 
VK AŠ Kvasiny  C Z 030  40,- K� 
Skol Dobruška  Z 001  40,- K� 
Skol Dobruška  Z 016  40,- K� 
Skol Dobruška  Z 006  40,- K� 
Skol Dobruška  Z 021  40,- K� 
Skol Dobruška  Z 011  40,- K� 
Skol Dobruška  Z 026  40,- K� 
 
Pokuty jsou splatné nejpozd�ji do 15. prosince  

2005. V p�ípad� nezaplacení pokuty v termínu 
se uložená pokuta zdvojnásobuje.  

 

Okresní zimní pohár žactva 
V souladu s usnesením okresní konference 
podporovat mládežnický volejbal  a s cílem 
umožnit i mládežnickým družstv�m která hrají 
v krajských sout�žích ú�astnit se v zimních 
m�sících okresního poháru, vypsal OVS pro 
sout�žní sezónu 2005-2006 okresní p�ebor žac-
tva hraný jako zimní pohár. Do této sout�že se 
p�ihlásilo celkem 7 družstev žáky� a 2 družstva 
žák�. Série 5 turnaj� za�íná v sobotu 10. pro-
since 2005 v 9.00 hod v t�locvi�n� SZTŠ v 
Kostelci a pokra�ovat bude 14. ledna 2006, 4. a 
18. února  a 18. b�ezna 2006. Všechna p�ihlá-
šená družstva obdržela podrobný rozpis.   
Chcem pop�át všem mladým volejbalist�m – 
žák�m i ža�kám hodn� sportovních úsp�ch� a 
aby se jim v této sout�ži dob�e hrálo 
 

Zimní pohár dosp�lých - nov� 
Po zkušenostech z posledních dvou ro�ník� 
zimního poháru OVS pro okresní družstva 
muž� i žen, kdy po�ty p�ihlášených družstev 
siln� poklesly a ješt� se v n�kterých turnajích 
neú�astnila všechna p�ihlášená družstva, roz-
hodl výbor OVS po�ádat p�íští ro�ník 2006 
jiným zp�sobem. 
P�edpokládáme, že družstva, která se p�ihlásí a 
mají vlastní nebo pronajatou t�locvi�nu záro-
ve� nabídnou termíny možného uspo�ádání 
díl�ího turnaje. OVS pak podle došlých p�ihlá-
šek a nabídek termín� od družstev provede 
technické rozd�lení do skupin a stanoví postu-
pový klí�. Po�adatelé jednotlivých turnaj� bu-
dou moci ke krytí náklad� vybírat od zú�astn�-
ných družstev vklad  OVS pak zajistí ceny a 
p�ípadn� po�adatel�m po skon�ení sout�že po-
skytne p�im��enou dotaci. 
Vyzýváme proto oddíly, aby nejpozd�ji do 
15. prosince 2005 u p. Charváta na OVS 



 

p�ihlásily svá družstva (muže, ženy) do této 
sout�že a zárove� nabídly termín(y) jako 
po�adatel s udáním kategorie. 
 

Evidence �lenské základny 
Blíží se konec roku a s ním je op�t spojena 
povinnost provést aktualizaci �lenské základny 
ve volejbalových oddílech  sdružených v 
�STV a prost�ednictvím své TJ p�edat k cent-
rálnímu zpracování. Opakovan� upozor�uje-
me, že v této evidenci se vykazují všichni �le-
nové oddílu, nejenom registrovaní. Protože 
tyto po�ty jsou základní informací pro výpo�et 
r�zných dotací jak pro okres tak i pro kraj, je 
pot�ebné zhostit se této povinnosti v�as a dob-
�e.  
P�i této p�íležitosti se zárove� obracíme se 
stejnou žádostí na ty oddíly, které nejsou v 
�STV sdruženy, aby našemu OVS informace 

o �lenské základn� svého oddílu zaslaly. Sta�í 
pouze po�et �len� v jednotlivých v�kových 
kategoriích (žci, žky, dci, dky, M, Ž) 

Sportovní kalendá� na rok 2006 
Každým rokem je v rámci okresního sportovní-
ho sdružení �STV vypracováván celoro�ní 
kalendá� sportovních akcí na následující kalen-
dá�ní rok. Vyzýváme proto všechny oddíly, 
pokud mají jasno o svých turnajových aktivi-
tách v roce 2006 aby v�as reagovaly na poža-
davky OSS �STV a do kalendá�e sportovních 
akcí roku 2006 nahlásily svoje sportovní aktivi-
ty v p�íštím roce. Není zanedbatelná ani ta sku-
te�nost, že každým rokem svaz rozd�luje z pro-
st�edk� OSS �STV jisté finance na akci "Spor-
tuj s námi" oddíl�m jejichž akce se uskute�nily 
a jsou v kalendá�i OSS v daném roce.  
 

 
 

 


