
 

Schválení programu VH  
         VH schválila program VH předložený VV sekce - hlasování 100% pro

Volba pracovního předsednictva, mandátové, volební a návrhové komise 
2.1 VH zvolila pracovní předsednictvo - pánové Šlambor A., Bača M.
2.2 pracovním předsednictvem zvolen předsedající VH - p.Šlambor A.
2.3 VH zvolila členy mandátové a volební komise - předseda p.Mrkvička J. členové 
pánové Preis J., Žabenský Z.
2.4 pracovní předsednictvo pověřilo zápisem - p.Žabenský Z.
2.5 VH bere na vědomí složení návrhové komise dle čl.6 jednacího řádu
společné hlasování o složení představenstva a komisí 100% pro
Zpráva mandátové komise 
3.1 VH vzala na vědomí zprávu mandátové komise o usnášení řádné VH
3.2 pozváno 55, přítomno 39 /potřebná většina hlasování 20/
Zpráva prezidenta sekce
4.1 VH vzala na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení VH 7.9.2013 - p.Šlambor A.
4.2 VH vzala na vědomí  zprávu presidenta sekce - p.Šlambor A.
4.3 VH vyslechla poděkování všem členům sekce, regionálním zástupcům a zejména pak byl
citován jmenovitě p.Bača Miroslav,  p.Bača Libor, p.Kohout Štěpán a p.Ing Vítek Jiří
Návrh rozpočtu
VH byl představen návrh rozpočtu na 2015-17 p.Šlambor A.
VH vyslechla přednášku k jednotlivým kapitolám rozpočtu p.Šlambor A.
VH byla seznámena s prezentací veškerých dokumentů pro každou sezónu na webu sekce JVG,
MANUÁL SK 2015-16, SAZEBNÍK, PROJEKT kadet-junior,ženy-dívky, KREDIT virtuální peněženka
hráče a regiónu, ROZPOČET SK 2015-17
VH schválila ROZPOČET sekce karambol na období 2015-17-  hlasování 100% pro
Volba zástupce KRK
VH sekce karambol nemusela změnou svazových stanov volit nového zástupce
sekci karambol bude zastupovat stávající člen KRK sekce p.Fořt M.
Různé
VH nezařadila na program jiný bod
Diskuze 
samostatný list, zápis příspěvků
Návrh a schválení usnesení VH
VH schválila usnesení VH sekce - hlasování 100% pro

V Praze Strahov aula ČUS 06.09.2015                     
návrh a zápis usnesení předseda návrhové komise - p.Šlambor A.
ověřil člen návrhové komise - pánové Bača M., Žabenský Z.
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USNESENÍ - ZÁPIS VH SEKCE 6.9.2015
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Diskuze  
8.1 p. Žabenský p.Šlambor práce s mládeží, workschop bude pokračovat,
sekce nadále bude využívat programy svazu a své možnosti
8.2 p.Bača M v severomoravském regiónu bude opět nastartována soutěž družstev TD na VS,
nejedná se o protiváhu CT v TD na VS, ale budování alternativy do budoucna
8.3 p.Štěpán p.Šlambor byl jednoznačně pojmenován a specifikován pojem utkání,
partie, postih za první-druhé-třetí neodehrané utkání družstev řeší Disciplinární řád ČMBS v 
příloze APP, tento stav je zapracován do soutěžních řádů, případný další postih stanovují 
jednotlivé soutěžní řády, diskvalifikaci apod.byl vyjasněn pojem utkání tedy zápas dvou různých
družstev v soutěži, každé jednotlivé utkání je posuzováno samostatně, termín v tomto případě 
nehraje roli /při turnajovém systému jde tedy o více utkání v jeden den/
8.4 p.Kočička nesouhlas se zrušením dotací na 2x sukno pro účastníky extraligy
p.Šlambor dvě alternativy budou odzkoušeny, možnost posouzení, na další sezóny výběr a volba
extraligového klubu, v sezóně 2014-15 nikdo z extraligy neuspořádal jediné MČR tj.neadekvátní
podpora jedné skupiny hráčů
8.5 p.Šlambor upozornil na vážnou situaci ohledně nedohrání extraligové soutěže některými
kluby, do diskuze se zapojila většina pléna a výsledkem je jednoznačné stanovisko, všechny zápasy
se musí odehrát třeba s náhradníky, v opačném případě mimo postih dle Disciplinárního řásu a APP,
diskvalifikace a vyloučení ze soutěží organizovaných přímo VV sekce a pád až do regionu
8.6 p.Kohout, je nutnost a potřeba mít více kempů, přínos je neoddiskutovatelný, navrhuje posílit
možnosti sekce o příjem vložného účastníků na pokrytí nákladů
8.7 p.Vitouš tvůrce a správce výsledkového servisu JVG, 
obsáhlá debata desítek diskutujících znamenala nepřehlednost, kdo co a jak požadoval,
bylo rozhodnuto zavést na fóru JVG vlákno diskuze z VH sekce karambol k problematice 
přihlašování, ovladatelnosti, zjednodušení pohybu v systému, návrhů a nápadů padlo mnoho,
není možné posoudit zda se navzájem nevylučují,
p.Šlambor deklaroval zájem sekce vyjít administrátorům vstříc a i p.Vitouš má eminentní zájem
vyhovět všem smysluplným požadavkům vedoucím ke spokojenosti uživatelů
8.8 p.Bača M. otevřel diskuzi na téma možnosti zrušení průměrových karet. Bude nutné vyladění 
JVG výsledkového servisu, internet v hernách. Obecně platí na MČR a akce přímo řízené 
VV sekce se může přihlásit pouze hráč či klub splňující podmínky příslušného soutěžního řádu.
Obdobou je datová podoba členské průkazky hráče.
8.9 p.Šlambor byla otevřena diskuze k problematice jihomoravského regiónu a vyúčtování záloh,
región musí na další VH zvolit své zástupce a urychleně tuto situaci s GS dořešit
8.10 p.Babický, p.Fořt členové TJ Sokol Plzeň vyslovily své rozladění nad rozhodnutím VV svazu
s negativním výsledkem pro kluby Plzeň-Hruška, Brno-Bohm.  p.Šlambor požádal p.Fořta člena 
KRK svazu o vypracování studie výsledku šetření, návrh na úpravu Přestupního a hostovacího řádu, 
p.Šlambor požaduje aby byl svaz-sekce ze vztahu hráč-klub zcela vyloučen,
návrhem řešení může být obecný svazový sazebník náhrad za výchovu hráče, odchodné apod. 
dále řešením může být i návrh vzorové profesionální smlouvy klub-hráč, je tedy na místě znát
názor KRK svazu jejíž členem p.Fořt je
8.11 občasná neukázněnost diskutujících, nepřehlednost vedla k chaosu a prolínání některých 
příspěvků, nebylo v silách korektně provést jejich relevantní zařazení, zápis a záznam
8.12 po vyčerpání aktuálních témat byla diskuze ukončena p.Šlambor
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