
Krajský volejbalový svaz Pardubice
PLÁN PRÁCE předsednictva KVS Pardubice na II. pololetí 2017 

14. -15. 7. Výjezdní zasedání předsednictva KVS
- rozlosování mistrovských soutěží dospělých Motl
- rozlosování mistrovských soutěží mládeže Haraštová
- delegace rozhodčích na mistrovské soutěže 2017 – 2018 Šámal+komise rozhodčích

                - příprava pobočného spolku ČVS

30. 8. - stav příprav soutěží 2017 – 2018 Motl – Haraštová
- kontrola vybraných vkladů do soutěží Talacková

SY - výběr licenčních příspěvků Talacková
- stav zajištění soutěží ve VIS Motl – Haraštová
- zajištění termínů hlášení pro rok 2017 Pavlíček
- návrh odměn pro oddíly mládeže 2016 - 2017 Haraštová,Tomiška

                - příprava pobočného spolku ČVS                                                                  Sezemská, Pavlíček

20. 9. - průběh soutěží KP II. třídy Motl
- průběh mládežnických soutěží Haraštová

PA - výsledek hospodaření za I. pololetí 2017 Talacková
- zajištění péče o mládež v KP II. třídy Půža
- průběžný stav výběru licenčních příspěvků Talacková
- stav příprav soutěží KP I. třídy Motl

18. 10. - zhodnocení první části KP II. třídy Motl
- průběh soutěží KP I. třídy Motl

SY - průběh mládežnických soutěží Haraštová
- příprava III. ročníku turnaje o Pohár krajského volejbalového svazu Roudenský
- péče o mládež družstev hrajících KP I. třídy Půža
- průběžný stav výběru licenčních příspěvků Talacková
- zpráva revizní komise Veselík

 
15. 11. - průběh soutěží KP I. třídy Motl

- průběh mládežnických soutěží Haraštová
PA - příprava rozpočtu na rok 2018 Talacková

- příprava Plánu práce na I. pololetí 2018 Pavlíček - Sezemská
- hospodářské pokyny k závěru roku 2017 Talacková
- Příprava I. plenárního zasedání Pavlíček - Sezemská

13. 12. - průběh soutěží KP I. třídy Motl
- průběh mládežnických soutěží Haraštová

SY - zpráva o činnosti KCM Fikar – Tomiška
- zpráva komise rozhodčích Šámal
- stav příprav III. ročníku o Pohár krajského volejbalového svazu. Roudenský
- zhodnocení práce předsednictva Sezemská

17,30 hod. I. plenární zasedání výboru KVS předsednictvo

Zasedání předsednictva KVS se koná vždy od 16,30 hod. v zasedací místnosti
PKO  ČUS – K Vinici 1901 Pardubice nebo ve Sportovní hale Svitavy. Pozvánky nebudou zasílány.
Na každém zasedání kontrola zápisu, zprávy z ČVS, došlá pošta, stav hospodaření KVS, různé

                                                                                                        Mgr. Marcela Sezemská
                                                                                         předsedkyně KVS
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