
Českomoravský billiardový svaz
The Billiard Association of the Czech Republic
Zátopkova 100/2, 160 00 Praha 6

ZASEDÁNÍ VV SK ČMBS e-mail 03.01.2014

Účastníci: Aleš Šlambor - prezident sekce
      Miroslav Bača - viceprezident sekce
              František Nejedlo - generální sekretář ČMBS

PROGRAM - ZÁPIS - USNESENÍ 

1. DOMÁCÍ SOUTĚŽE

a) Extraliga ČR družstev v TD na MS -  koeficient K52/1 do výsledného GPD
DRUŽSTVA - TITUL - POSTUP - SESTUP

2. konečné pořadí je určeno závěrečnou tabulkou soutěží po odehrání všech utkání družstev:

celkové body, celkové skóre, GPD, NJPD, při rovnosti bodů /data vzájemného duelu, případně minitabulka/.

HRÁČI - NASAZENÍ - SOUPISKA DRUŽSTVA

5. Po odehrání první poloviny soutěží bude koeficient K2/K1 aktualizován pro sezónu 2013-2014, 

bude sloužit především do celkového přepočtu GP družstva v tabulkách na stránkách webu sekce JVG.

předpoklad přepočtu po polovině soutěže se pro nedostatek zápasů a odpovídajícího
vzorku odkládá na konec sezóny
viz.parametry pro stanovení konečného pořadí v soutěži /nepravděpodobné kritérium/
konečná výsledková tabulka s platným koeficientem bude vydána po posledním zápase

b) Časové limity - dodržení časového rospisu nutností - preference omezení
zavedení časových limitů : /viz.ANAG/ pořadatel může použít časové omezení 
u 3B na strk, u TD na partii
krácení času rozstřelu a opakovaných rozstřelů:
u 3B bez vyrovnávacího náběhu vítězem ten kdo první partii dohraje 
v TD  při remíze preferovat v KO jeden rozstřel 10% na 1 náběh, další kritéria v pořadí
GP z turnaje, GP ze sezóny, los

c) schválena podpora rozpočtu oblastí z prostředků sekce 50Kč za hráče a 500Kč za klub
oblasti budou striktně dodržovat rozpočtová pravidla, pokyny VV sekce a GS svazu
/info - schválený příjem VV oblasti dle usnesení VH sekce je 200Kč za hráče/

d) podpora aktivních klubů
účast delegáta na VH sekce a VH svazu /příspěvek na dopravu/
snížení platby POPLATKY FA 2014 klub do 50km 0Kč, nad 50km 500Kč, Morava 1000Kč
/info - schválený příspěvek klubu dle usnesení VH sekce je 1000Kč za delegáta/

e) ve svazu podpořit zavedení komise rozhodčích, mládeže, mediální, marketinkovou
podpora funkční součásti každého sportu, podpora všech forem práce s mládeží, 

 mediální profilace kulečníku, marketinková analýza - nedaří se zapojit další členy 
podpora VV oblastí



2. REPREZENTACE

a) podpora účasti juniorského týmu ANAG na kvalifikaci v TD družstev VS
nominace hráčů  Adam Bača, Ondřej Hošek, Adam Kozák

b) aktuální priorita sekce výběr kandidátu na certifikované rozhodčí CEB

3. HOSPODAŘENÍ

a) příprava podkladů hospodaření za 2013 zveřejnění cca konec 1/2014
b) transparentní účet, možnost každého člena sekce sledovat pohyb na účtu, 

vlastní kontrola platby, transparentní účet GE Money Bank č.ú. 212 931 763 / 0600
https://www.gemoney.cz/firmy/instituce-a-verejna-sprava/transparentni-ucty

c) pro vyúčtování akce pořádané oblastí, klubem platí krycí list viz.web ČMBS dokumenty
Vyúčtování-akce-ČMBS.doc

d) konstatováno IVQ 2013 umoření veškerých dluhů a záloh sekce z předešlých období
před 01/2012

e) schválena smlouva ČMBS-JVG, odsouhlasena platba 30tis.vč.DPH

4. OSTATNÍ

a) zásadní úkol pro první polovinu 2014 - PRAVIDLA - příprava školení rozhodčích 
na VV sekce a VV svazu budou následně řešeny případné finanční nároky po zmapování
a specifikaci rozsahu a objemu požadavků

b) příprava podkladů pro "Výroční zpráva ČMBS 2013"
c) VV sekce přímá podpora VV oblastí 

suma příjmu 200Kč za hráče v oblasti bude navýšena cca o dalších 50% z financí sekce
orientační cca klíč je 50% prostředků za hráče a 50% za klub
/dle webu sekce 569 hráčů na soupisce a 56 aktivních klubů v sezóně/
záměr posílení oblastních-krajských-okresních soutěží, přeborů a turnajů
posílení organizační složky a klíčového komunikačního článku na úrovni regiónů

d) WEB - vizualizace stránek sekce JVG
 úkol pro všechny členy sekce - žádá se pomoc s doladěním detailů, komunikace na fóru

5. ZÁVĚR

VV SK bude nadále pracovat především korespondenčně,
povinnost zasedat plynoucí ze stanov 1x za šest měsíců bude samozřejmě dodržena

e-mail 03.01.2014 zapsal: Aleš Šlambor prezident sekce

ověřil: Miroslav Bača viceprezident sekce
František Nejedlo generální sekretář svazu


