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�íslo 2/2003  8. zá�í 2003 

 
Vážení p�átelé volejbalu, 

po p�lro�ní p�estávce se Vám op�t ozýváme s na-
ším okresním Zpravodajem. Není sice v rámci na-
šich sout�ží mnoho nového, ale abychom udrželi 
kontinuitu vydávání, jsme toho názoru, že alespo� 
dvakrát ro�n� bychom se Vám touto cestou m�li 
p�ipomenout. 

Máme za sebou již �ty�i kola Orlické divize muž� 
a dv�, možná i t�i kola Orlické divize žen. Letos po 
dlouhé dob� v pon�kud zm�n�né form� a také s 
jiným zp�sobem bodování vyhraných (prohra-
ných) utkání. Zdá se, že až na drobné výjimky 
probíhají sout�že dob�e, že i po�así po letošním 
krásném slune�ném létu nám je zatím naklon�no a 
že podzimní �ást skon�íme bez problém�. 

Po lo�ské p�estávce se také pokoušíme op�t o 
uspo�ádání okresní sout�že pro mládež. Protože 
v�tšina mládežnických družstev v oddílech se sna-
ží hrát krajské sout�že, byl zájem pon�kud menší. 
P�ihlásila se pouze t�i družstva žáky� a t�i družstva 
žák�. Tato sout�ž za�íná již tento týden (37.) a bu-
de se hrát turnajovým zp�sobem na t�i hrané sety – 
t�i turnaje na podzim, t�i turnaje na ja�e a chceme 
vložit ješt� t�i turnaje v pr�b�hu zimy  (listopad 
2003, leden a b�ezen 2004) podle možných termí-
n� v t�locvi�nách. Snad nám tento zám�r s Vaší 
pomocí dopadne dob�e. 

N�které oddíly ješt� v této dob� po�ádají své tra-
di�ní turnaje tak a� jim vyjde po�así i o�ekávaná 
ú�ast.  

I v p�íštím roce chceme op�t v zim� uspo�ádat po-
hárovou sout�ž pro ob� kategorie dosp�lých v ob-
vyklých termínech. Nezapome�te si proto ve svých 
oddílových plánech po�ítat se t�emi turnaji (lednu, 
únoru a b�eznu). P�ihlášky budou zaslány druž-
stv�m po skon�ení podzimní �ásti spole�n� s vý-
sledky. 

V roce 2004 uplynou již dva roky od naší okresní 
konference a tak se pravd�podobn� za�átkem úno-
ra op�t spole�n� sejdeme. A� se Vám zatím dob�e 
hraj - p�eje výbor OVS 
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Upozor�ujeme zájemce o absolvování trenérského 
kursu III. t�., že trenérsko metodická komise kraj-
ského plánuje na rok 2004 op�t uspo�ádání tohoto 
školení. Pro rozhodování o termínu a místu je t�eba 
alespo� zhruba znát po�et zájemc�. Pravd�podob-
n� by to op�t bylo formou dvou víkendových sou-
st�ed�ní s dobrým lektorským zajišt�ním. Vážné 
zájemce vyzýváme, aby alespo� do konce listopa-
du kontaktovali sekretá�e svazu p. M. Charváta, 
který jim bude moci podat bližší informace. 
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Máme  p�edb�žnou informaci, že dr. Zden�k Haník 
zamýšlí uspo�ádat v našem okrese op�t volejbalo-
vý kamp a to pravd�podobn� v m�síci listopadu 
tohoto roku. Chceme s Dr. Haníkem vstoupit do 
jednání, aby zájemci z našeho okresu m�li výhod-
n�jší podmínky a to tak, že bychom se jako svaz 
podíleli na �áste�né úhrad� režijních náklad�. Bu-
de to samoz�ejm� p�íležitost i pro trenéry osvojit si 
n�které nové metodické v�domosti a zkušenosti. 
Jakmile budou známy bližší podrobnosti, budeme 
oddíly informovat v okresních novinách nebo p�í-
padn� i prost�ednictvím e-mailu. 
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Jako v minulosti jsme i nyní ochotni zajistit jisté 
služby hromadného objednání pom�cek pro volej-
bal. Máme na mysli n�které b�žné tiskopisy (p�e-
stupní lístky, p�ihlášky k registraci), bloky zápis� 
samopropisovacím nebo normálních, pravidla vo-
lejbalu, postranní pásky na sít� s pouzdrem pro an-
ténky a to jak na klasické (starší) sít� tak i na sít� 
nové se spodní bílou páskou. Podmínkou je zájem 
z více míst aby zasílací náklady byly nižší. 
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Doporu�uje všem vedoucím družstev aby zkontro-
lovali platnost reg. pr�kaz� svých hrá�� a p�ípadn� 
v�as požádali o vým�nu. 
 


