íslo 1/2009

2. prosince 2009

Úvodem
Vážení a milí sportovní p átelé,
po n jaké dob zase dostáváte do rukou Zpravodaj našeho Okresního volejbalového svazu, tentokráte s trochu širším obsahem a v jiné (elektronické) form . Jist v tšina z Vás zaregistrovala, že
v únoru letošního roku se konala volební okresní konference – mimochodem s mimo ádn dobrou
ú astí zástupc všech volejbalových oddíl – která jednak zhodnotila uplynulé ty leté volební období a hlavn zvolila výbor okresního svazu na období další ve složení:
Miroslav Dolek st. – SK Zám l – p edseda, Ing. Pavel B íza – B. Vamberk, Ing. Karel Hájek – TJ
Potštejn, Miroslav Charvát – TJ Sokol estice a Lud k Ruprich – VKM Réma Rychnov n. Kn.lenové výboru. Revizní komisi tvo í Vladimír Klár – B. Vamberk a Zdena Jedlinská - SK Zám l.
Jak vidíte, p es velkou snahu v období p ed konferenci o omlazení výboru, došlo jen k jedné zm n a novým lenem se stal Lud k Ruprich. Kontakty na všechny leny výboru i revizní komise OVS
a také jiné zajímavé informace najdete na našich webových stránkách:
http://home.tiscali.cz/cz033711/

Z p r á va ST K
o p r ů b ěh u ok r esn ích mistr ovsk ý ch soutěž í
Podzimní tabulky okresních sout ží 2009/10 (neúplné)
MUŽI
p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

družstvo

ŠSK p i SPŠE Dobruška
VK Sport Rychnov n. Kn.
VK Auto Škoda Kvasiny
TJ Peklo nad Zdobnicí
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí
TJ Sokol estice nad Orlicí
TJ Potštejn
TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí
TJ Baník Vamberk B
TJ Sokol Borohrádek

ŽENY
1. VKM Réma Rychnov n. Kn. D
2. SK Týništ nad Orlicí
3. VK Auto Škoda Kvasiny B

utkání

7
7
7
8
8
6
7
8
8
6

5
5
4

V P S sety

6
6
5
4
4
4
3
2
1
1

1
1
2
4
4
2
4
6
7
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19:3
18:10
19:9
17:16
16:16
13:12
14:14
14:20
5:23
5:17

5 0 0 15:3
2 3 0 7:9
0 4 0 2:12

mí e

13
13
12
12
12
10
10
10
9
7

408:338
330:344
264:320

10
7
4

Neodehraná utkání podzimní ásti
MUŽI
32
TJ Sokol Borohrádek - VK Sport Rychnov nad Kn žnou
34
ŠSK p i SPŠE Dobruška -TJ Sokol estice nad Orlicí
37
TJ Sokol estice nad Orlicí -TJ Potštejn
40
VK Auto Škoda Kvasiny -TJ Sokol Borohrádek
ŽENY
73
Réma Rychnov nad Kn žnou D - VK Auto Škoda Kvasiny B
83
VK Auto Škoda Kvasiny B - SK Týništ nad Orlicí
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body

530:421
632:563
626:539
694:704
567:558
411:427
620:589
675:729
503:659
448:517

Charvát M.
Voslá J.
Charvát M.
Pavlišta K.

K tomu výbor OVS stanovil:
po ádající družstva, resp. družstva z jejichž popudu nedošlo k odehrání utkání ve stanovených
termínech mají povinnost dohodnout se soupe em náhradní termín(y), oznámit je v as delegovaným rozhod ím (u muž ), p edsedovi STK ing. Hájkovi a odehrát tato utkání nejpozd ji do
15.5.2010. Dále výbor OVS vyzývá družstva k tomu, aby v rámci možností sehrála tato utkání ješt
v roce 2009 v t locvi nách.
STK zaznamenala u n kterých družstev snahu o zasílání zápis o utkání elektronickou
cestou (skenovaný dokument), p estože o tomto zp sobu zatím v rozpisu není žádná
zmínka. S ohledem na stále stoupající náklady na poštovné je STK zatím ochotna tento
zp sob akceptovat, ale musí být dodrženy jisté podmínky. Proto výbor OVS odsouhlasil
dopln ní rozpisu sout že pro jarní ást tohoto sout žního období v bodu 13. Zápisy - takto:
13. Zápisy
Zápisy o utkání se po izují na p edepsaných tiskopisech. ádn vypln né zápisy zasílá po adatel
utkání nejbližší pracovní den na adresu:
Ing. Karel Hájek, Vilová 312, 517 43 Potštejn
Zápis je možné odeslat i elektronickou poštou ve formátu.pdf v odpovídající itelné kvalit na mailovou adresu p edsedy STK: kaha312@seznam.cz Originál zápisu si zakládá po ádající družstvo
pro p ípadnou následnou kontrolu do konce sout žního období.
Za pozdní odesílání zápis bude družstvu uložena po ádková pokuta dle sazebníku pokut.
Po skon ení sout že tento zp sob vyhodnotíme a podle zkušeností pak rozhodneme o možném
za azení do rozpisu p íštího ro níku

ú ča st dr už stev z ok r esu ve vy šších soutěž ích
Protože se domníváme, že mnoha len m volejbalových oddíl není zcela známá informace o
tom, jakých sout ží se zú ast ují družstva oddíl rychnovského okresu, p inášíme vám níže p ehled jejich ú asti v této sout žní sezón 2009/2010. Jejich aktuální sportovní výsledky a umíst ní
v tabulce najdou zájemci na webových stránkách VS:
http://www.cvf.cz/souteze.php
II. liga ženy – skupina B
I. liga junio i – skupina B
I. liga juniorky – skupina F
(královéhradecký/HK2009/
I. t . KP muži
II. t . KP muži - skupina B
II. t . KP ženy - skupina C

KP kadetky
KP žáci starší
KP žáci mladší
KP ža ky starší
KP ža ky mladší
KP ža ky mini

TJ Baník Vamberk A
VOŠ a SPŠ Rychnov n. Kn.
VKM Réma Rychnov n. Kn.

(2-Z-B)
(1-JRI-B)
(1-JKY-F)

TJ Baník Vamberk A
VKM Réma Rychnov n.Kn.
Sokol Chleny
VK AŠ Kvasiny A
Sokol Albrechtice
SK Zám l
Sokol Kostelec n. Orl.
TJ Baník Vamberk B
VKM Réma Rychnov n. Kn.
VK Sport Rychnov n. Kn.
VK Sport Rychnov n. Kn.
VKM Réma Rychnov n. Kn.
Sokol Týništ n. Orl.
VKM Réma Rychnov n. Kn.
TJ Baník Vamberk A a B
VKM Réma Rychnov n. Kn.
Sokol Týništ n. Orl.

(HK-M-1)
(HK-M-2B)
(HK-M-2B)
(HK-Z-2C)
(HK-Z-2C)
(HK-Z-2C)
(HK-Z-2C)
(HK-Z-2C)
(HK-KKY)
(HK-ZCI-SA)
(HK-ZCI-MA)
(HK-ZKY-SA)
(HK-ZKY-SA)
(HK-ZKY-M)
(HK-ZKY-MAM)
(HK-ZKY-MAM)
(HK-ZKY-MAM)
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N emistr ovsk é soutěž e p oř á da n é oddíly v ok r ese
V této kapitole Zpravodaje chceme p iblížit zprávy o tom, jaké turnaje se díky po adatelským aktivitám oddíl uskute nily a s jakými výsledky. Uvádíme proto zprávy z oddíl tak jak jsme
je obdrželi, pouze s n kterými drobnými úpravami.

Memoriál Šárky Novákové
p edváno ním ase minulého roku, v pátek 19. a v sobotu 20. prosince se ve sportovní
hale v Kostelci n. Orl. uskute nil volejbalový turnaj juniorek – „Memoriál Šárky Novákové“.
Turnaj po ádal VKM Réma Rychnov n. Kn. za podpory dota ního programu Královéhradeckého kraje a i do budoucna bude v nován naší spoluhrá ce a kamarádce, která nás všechny p ed
asem náhle opustila. Prvního ro níku se zú astnilo 10 p evážn ligových družstev. Ve velmi p íjemném prost edí kostelecké sportovní haly SZeŠ se odehrálo celkem 25 zajímavých utkání. V
základních p ti lenných skupinách se utkala družstva systémem každý s každým o výchozí postavení pro finále. Ve finálových zápasech se o první místo st etla družstva VK Hronov a Sokol Dolní
Újezd s výsledkem
2:0, o t etí místa pak
KCM
Pardubický
kraj s TJ Šumperk
s výsledkem
2:0.
Rychnovské juniorky podlehly v boji o
páté místo Slávii
Hradec Králové 1:2.
Bývalé Šár iny spoluhrá ky hrály ve
složení: Zuzana
Moravcová – kapitánka a nejlepší
hrá ka družstva,
Dáša Krej ová, Katka Šedová, Helena Brandejsová, Kamila Novotná, Lenka Chvojková, Anežka
Rezková a Bára Kadlecová.
Kone né po adí družstev:
1. místo – VK Hronov, 2. Sokol Dolní Újezd, 3. KCM Pardubice, 4. TJ Šumperk, 5. Slávia HK,
6. VKM Réma Rychnov, 7. VK Liberec, 8. TJ Dv r Králové, 9. Loko Trutnov a 10. KCM Hradec
Králové.
Lud k Ruprich – VKM Réma Rychnov n. Kn.

Jubilejní volejbalové

estice

víkendu 18. až 19. dubna se
již po ty icáté uskute nil
tradi ní volejbalový turnaj v
esticích "O vep ové speciality". V
letošním jubilejním 40. ro níku startovalo celkem 33 družstev. Bylo
rozdáno celkem 24 cen v podob
obložených talí z vep ových specialit. Nejlepší družstva muž a žen
obdržela celkem 15 pohár . Každé
družstvo obdrželo upomínkový dárek. Z grant p isp l na tuto akci
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Královéhradecký krajský ú ad.
V sobotu se uskute nil turnaj pro ženy krajských a vyšších sout ží a pro muže hrající okresní p ebory, kadety a juniory. Prvenství vybojovaly ženy USK Pardubice p ed Taknap l a Vamberkem. Ve
druhé t íd bylo po adí žen: Ji ín, Albrechtice a Kostelec n. Orl. V okresních p eborech muž bylo
po adí: 1. Astra, 2. SG1, 3. Vysoké Mýto, 4. Mýto. V ned li byl turnaj po ádán pro muže krajských
a vyšších sout ží a ženy okresních p ebor v etn kadetek a juniorek. Mužský titul získalo Srbsko
(Liberec), 2. Oma i (lo ští vít zové) 3. eská T ebová, 4. Dv r Králové. V okresech žen bylo po adí: REMA Rychnov, Pralinky, Fešandy, estice.
Od pátku do ned le se v esticích zárove uskute nilo školení pro 23 rozhod ích III. a
II.t ídy kraj Pardubického, Královéhradeckého a Vyso iny, kte í v rámci praktické výuky ídili
utkání turnaje. Turnaj byl poslední prov rkou p ed zahájením jarních mistrovských sout ží na antuce, které za ínají tuto sobotu. Z host se turnaje zú astnil p edseda OVV STV v Rychnov n.
Kn. Mgr. Jan Langr a p edseda KV STV v Hradci Králové Mgr. Ji í Peka . Areál byl vzorn p ipraven v etn „nového kabátu fasády kabin a garáže“a zvlášt v ned li bylo ideální volejbalové po así.
Miroslav Charvát - editel turnaje

Zmrzli ák 2009
víkendu 23.a 24.5. 2009 se uskute nil ve sportovním areálu v Lupenici již XII. ro ník Mezinárodního volejbalového turnaje dívek ZMRZLI ÁK 2009. Po adatelé z rychnovského Volejbalového klubu mládeže Réma za podpory m sta Rychnov n.Kn. a ve spolupráci
s lupenickými Sokoly, p ipravili pro 42 družstev mladších a starších žáky a kadetek z R a Polska
kvalitní dvoudenní turnaj v krásném areálu s osmi antukovými h išti, na kterých se po oba sout žní
dny odehrálo celkem 142 utkání. Ceny pro nejlepší družstva v novaly firmy MADOS Lupenice,
ELMOPA ELEKTROINSTALACE Rychnov a KREDO Solnice, kterým tímto po adatelé d kují.
Chutnou zmrzlinu na oba dny
zajistila paní ROLE KOVÁ z
Rychnova. P edseda OV VS
pan Miroslav Dolek p edal v ned li spolu s paní Marií ižínskou,
starostkou Sokola Lupenice,
poháry a ceny t mto nejlepším
družstv m:
V kategorii mladších žáky - 1.
místo: Baník Sokolov, 2. Spartak
Poli ka a 3. VK Svitavy; starší
žákyn
- 1. místo: Jiskra
Jarom , 2. Studio Sport Praha a
3. Baník Rtyn
v Podrk.. v
kadetkách obhájilo 1. místo z
lo ska družstvo Rubeny Náchod
p ed extraligovým PVK P erov a domácí Rémou Rychnov. Vyhlášeny byly i nejlepší hrá ky v jednotlivých kategoriích: Kate ina Morisová - Sokolov, Lucie Mikulková - Jarom a v kadetkách - Bára
Najbrtová z Jiskry Havlí k v Brod.
Lud k RUPRICH - VKM Réma Rychnov nad Kn žnou

Vamberecké léto 2009
a nádherného letního slune ného po así po ádal TJ Baník Vamberk oddíl volejbalu o víkendu 8. a 9. srpna 2009 již 21. ro ník tradi ního volejbalového turnaje Vamberecké léto.
Po n kolika minulých letech, kdy jsme m li problémy s po asím a kdy ani zájem družstev
nebyl tak velký, se letošní turnaj mimo ádn vyda il. Celkem se za dva dny na t ech h ištích na
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vambereckém koupališti a na dvou h ištích v pekelském areálu v Roští utkalo 31 družstev ve t ech
mužských kategoriích a jedné ženské. Všichni hrá i a všechny hrá ky si krom dobrých sportovních zážitk odnesli také vzpomínku na p íjemné prost edí vambereckého koupališt s teplou istou vodou.
Diplomy a ceny za umíst ní na prvních t ech místech si odnesla tato družstva:
V kategorii „Okresní sout že muž “

1. VK Kvasiny
2. VK Sport Rychnov n. Kn.
3. The whiscola Chrudim

V kategorii „Krajské sout že muž “

1. Bike team
2. Ferneti Brno
3. Jiskra Ústí n. O.

V kategorii „Volná sout ž muž “

1. Omar tým Rychnov n. Kn.
2. Sokol Malšovice
3. VK Choce

V kategorii „Volná sout ž žen“

1. Rubena Náchod
2. SK Staré M sto
3. Spartak Jentak

Po adatelé d kují všem družstv m za ú ast, za slušné sportovní chování a za trp livost v pr b hu
turnaje a se všemi se t ší nashledanou na vambereckém koupališti na 22. ro níku turnaje Vamberecké léto 2010!
Za oddíl volejbalu sepsal Pavel B íza.

43. ro ník národního finále vesnických a zem d lských družstev v esticích
e dnech 22. a 23.srpna 2009 se v esticích na okrese Rychnov nad Kn žnou uskute nil již
43. ro ník národního finále vesnických a zem d lských sportovc muž a žen ve volejbalu
pro rok 2009. Letos to bylo již 28. národní finále po ádané estickými volejbalisty. Finále se
zú astnili vít zové krajských kol ech a Moravy a družstva, která byla nominována za jednotlivé
kraje.
Vyhlašovatelem 43. ro níku byl eský volejbalový svaz – komise spole enského významu
volejbalu za spoluú asti Ministerstva zem d lství R v Praze a eského svazu rekrea ního sportu. Uspo ádáním byla pov ena t lovýchovná jednota SOKOL estice ve spolupráci s KVS
v Hradci Králové, jakož i Okresním volejbalovým svazem v Rychnov nad Kn žnou.
Sout ž vesnických a zem d lských volejbalist (-tek) vznikla v roce 1967 a ú ast na národním finále je podmín na:
- být lenem vesnické t lovýchovné organizace, nebo
- být pracovníkem zem d lského podniku, nebo školy.
Za každý kraj, který uspo ádal krajské kolo postoupí do NF prvá dv družstva muž i žen. Kde se
krajská kola neuskute nila a v p íslušném regionu existují celky odpovídající charakterem vesnického, nebo zem d lského družstva a p íslušným propozicím m že v NF startovat 1 družstvo
muž a 1 žen, které projeví zájem a je pov eno KVS.
V sobotu v 11,30 hodin zahájil národní finále jeho editel Bohuslav Dvo ák uvítáním všech ú astník , funkcioná a host :
- zástupce Ministerstva zem d lství Mgr. Miroslava Prokopa a Mgr. Tomáše Šimka
- p. Miroslava Vyhlídala, za VS – p edsedu KSVV a leny komise (Ku era, Pavelka, Flí ek, Kobliha, Šlechta, Pavelka)
- p. Mgr. Jana Langra, p edsedu OVV STV v Rychnov nad Kn žnou
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- p. Miroslava Dolka, p edsedu OVS v Rychnov nad Kn žnou
- Mirka a Danu Vyhlídalovi z Hodslavic
- Otu Fendrycha a Janu Štálovou z D ev nice
- MUDr. Zemánka a p. Koubová – z Oborové zdravotní pojiš ovny zam stnanc bank, pojiš oven a
stavebnictví
- sbor rozhod ích Královéhradeckého (p. Žid , Fendrych, Voslá , Kalivoda) a Pardubického kraje
(p. Pale ek, Bubák, Mikunda, Kaštánek)
43. ro níku se zú astnilo 7 družstev muž a 5 družstev žen. Rozehrání sout že žen za alo
v sobotu. V ned li se hrálo od 9,00 do 14,00 hodin.
V ned li 23.8. bylo provedeno dohrání sout ží, záv re né vyhodnocení a vyhlášení výsledk .
Všechna družstva obdržela ceny, hezká tri ka, diplomy. Prvá t i družstva v obou kategoriích medalie a ty i družstva poháry v nované Ministerstvem zem d lství R. Nejlepší hrá i upomínkové
p edm ty.
Kone né po adí muž :
Kone né po adí žen:
1. TJ Nivnice (Zlínský kraj)
2. Sokol Štoky (Kraj Vyso ina)
3. TJ Sokol ern ice (Královéhradecký kraj)
4. TJ Sokol Bílá T emešná B (Královéhradecký)
5. TJ Sokol Bílá T emešná A (Královéhradecký)
6. Tatran Hrušky (Kraj Jihomoravský)
7. ZU Praha (Praha)

1. Sokol K enovice „A“ (Jihomoravský kraj)
2. TJ Sokol Jezbiny (Královéhradecký kraj)
3. Sokol Albrechtice (Královéhradecký kraj)
4. TJ Sokol Poniklá (Liberecký kraj)
5. Sokol K enovice „B“ (Jihomoravský kraj)

Vyhlašovala se také všechna NEJ…
Nejlepší sme a : Marcel Smetana – Nivnice
Nejlepší sme a ka: Hana Hegerová – K enovice „A“
Nejlepší nahráva : Zden k Bramberger – Štoky
Nejlepší nahráva ka: Zdena Petrušková – Poniklá
Nejvšestrann jší hrá : Martin Stránský –
B.T emešná „B“
Nejvšestrann jší hrá ka: Kate ina Srš ová –
Albrechtice
Miss finále: Michaela Betlachová – Albrechtice
Všechna družstva obdržela p kné ceny a diplomy. Prvá ty i družstva v obou kategoriích poháry a
medaile. Nejlepší hrá i a hrá ky upomínkové p edm ty. P ítomnost zástupce Ministerstva zem d lství v Praze Mgr. Miroslava Prokopa a Mgr. Tomáše Šimka, p edsedy OVV STV Jana Langra, p edsedy OVS Miroslava Dolka, senátora JUDr. Miroslava Antla, delegace z D ev nic a Hodslavic podpo ila význam této akce. Pot šila i ú ast zástupc „Oborové zdravotnické pojiš ovny“.
Pod kování pat í Ministerstvu zem d lství, které p isp lo celkovou ástkou 21.200 K na ceny a
poháry. eský svaz rekrea ního sportu prost ednictvím OZP p isp l ástkou 5.000 K a také místním sponzor m.
Miroslav Charvát, p edseda TJ
Bohuslav Dvo ák, editel národního finále

následujících turnajích máme bohužel jen minimum informací. Víme, že se konaly,
v n kolika p ípadech známe po et zú astn ných družstev, ale zprávy od po adatel
z oddíl nám chybí. Snad tento pokus, shromáždit tyto informace do jednoho uceleného
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dokumentu, bude inspirací pro po adatele turnaj v p íštím roce, aby se o výsledky svých aktivit
pod lili i s námi.
VK AŠ Kvasiny – Jarní turnaj mládeže – 15. a 26. 4. 2009 (82 družstev z celé republiky)
TJ Týništ – turnaj Mini v p ehazované – erven
VK AŠ Kvasiny – Tradi ní letní turnaje - 4. a 5. 7. 2009 (42 družstev)
T.J. Sokol Chleny - Chlenská husa – ervenec
VK Sport Rychnov – letní turnaj mládeže
letní beach liga 09
TJ Peklo - Pekelská husa – podzimní turnaj muž
Krom volejbalových oddíl , které jsou leny VS je v okrese ješt celá ada sportovních aktivit,
potažmo volejbalových, jejichž po adateli jsou r zná ob anská sdružení nebo skupiny lidí, kterým
volejbal p ináší radost a pot šení a nepot ebují k tomu volejbalový svaz ani žádnou jinou organizaci. Své sout že si organizují sami a sami si také hradí náklady s tím spojené.
Jsou to p edevším sout že smíšených družstev
ob anské sdružení SME - RVLNSD Rychnovská volejbalová liga neregistrovaných
smíšených družstev, 13. ro ník
www.rvlnsd.cz/
Petr Kubá - ZIMNÍ KOSTELECKÁ liga smíšených družstev, 5. ro ník
www.kostelecka.eu/
Zájemci o podrobn jší informace si jist poradí a mohou navštívit výše uvedené webové stránky.

!

!
#$%$

"
"

"
!

!
!

"!
!&

!
'

7/7

(')

