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PROGRAM - ZÁPIS - USNESENÍ 

a) domácí soutěže, reprezentace
- doplnění soutěží o turnaj MČR čtyřčlenných družstev v 3B na VS pořadatel AKK Brno

termín 17.-18.1.2015, návrh reglementu a herního sytému dle počtu družstev 
- požadavek CEB do 30.11.2014 žebříčky pro Brandenburg - splněno odesláno
- potvrzení dohody z 27.10.2014 mezi sekcí a klubem BC Vítkov Prague,

BC Vítkov Prague A - Faus (CZ), Leppens (BE), Zenkner (DE), náhradník Bača M. (CZ) 
BC Vítkov Prague B - Ziogas, Bača A., Kozák, náhradník Hošek (všichni CZ) - v režii sekce

- schválen návrh zavedení povinné účasti všech hráčů na MČR u těch, kteří čerpají
příspěvek nebo podporu z programů, kadet-junior, reprezentace a to bez rozdílu

- VV potvrzuje nadále do odvolání 100% finanční podporu reprezentaci ČR na ME,MS,
100% finanční podporu kadet-junior na domácí akce pořádané VV sekce, 
podpora se týká výhradně nákladů na dopravu, ubytování, startovné

b) mládež, kategorie kadet-junior
 - k projektu " Projekt metodický portál výuky sportovního kulečníku "

rozpočtová kapitola - mládež, garantem Martin Theer, dlouhodobý projekt
schválení prezentace pracovní verze k recenzi na webu LOKO Pardubice

- k projektu " Projekt studijně tréninkový kemp mládeže "
rozpočtová kapitola - mládež, garantem Marek Faus, dlouhodobý projekt
druhý kemp termín 6.-7.12.2014, doplněn o trenéry mládeže TJ Sokol  Hodonín

c) pravidla 
- překlad pravidel CEB a UMB - požadavek odložen trvá
- doplnit ústroj o jasnou specifikaci pojmu "polokošile" - bude zapracováno

d) svazové projekty
- "matrika on-line" zahájeny práce na automatickém přenosu dat a kumunikace s JVG

výsledkovým portálem sekce, garantem Jan Vitouš
- "kulečník do škol" přihlášeni BC Moravská Ostrava, TJ Sokol  Hodonín
- "dáme kulec" projekt zadán, na úvodním objemu dat prezentace se pracuje
- "kulečník dětské domovy" začíná v synchronizaci s projektem "kulečník do škol"
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