
 

Účast: Aleš Šlambor prezident sekce Libor Bača ambasador sekce

      Miroslav Bača viceprezident sekce František Nejedlo generální sekretář ČMBS

a) domácí soutěže, reprezentace

- proplacen příspěvek sekce 10tis. BC Bohumín na akci TURNAJ mistrů města Bohumína

- odsouhlasen příspěvek na nákup sukna VS platba 1+1,  klub+sekce ROYAL PRO při dvou akcích

schváleno BC Havířov VS MČR 1B  a VS 3B 3VC, další požadavky nahlásit u prezidenta sekce

- MS 3B Bordeaux (FR) Aleš Jan, příspěvek 17,5tis. doprava, ubytování, odsouhlaseno čerpání kreditu 

5tis. Mistr ČR VS 3B 2014-15 a 5tis. Vítěz seriálu Open tour VS 3B 2014-15, doprava, ubytování

- upřesnění statutu hostování hráče pro soutěže družstev,

řádné a platné hostování umožňuje hráči nastoupit do soutěží družstev za hostující ale i mateřský klub, 

rozhodující je pouze fakt, že nelze hrát v jedné soutěži za dva kluby stejnou soutěž,

kde nastoupí tam musí v daném soutěžním termínu hrát, min.tedy celé povolené hostovací období

- upřesnění statutu rerezentace ČR v družstvech, 

národní tým pro stůl MS a VS je složen z předních hráčů ČR v zásadě je tvořen mistrem ČR, GP, atd.

reprezentační klubový tým VS je klubový mistr ČR VS2 pro dvojice, mistr ČR VS4 pro trojice, čtveřice 

reprezentační klubový tým MS je klubový mistr ČR MS3 pro dvojice, trojice, čtveřice 

- šetřeno porušování a opakované nedodržování SŘ na TOP akcích sekce,

dle DŘ ČMBS udělena pokuta :

APP 3.2.6 klubu BC Bohumín M.Ráček (MČR kádr 47/2 Prostějov)

APP 3.2.4 klubu BC Bohumín M.Ráček (VS 3B 1VC Kladno)

APP 3.2.4 klubu BC Bohumín M.Ráček (VS 3B 2VC Prostějov)

APP 3.2.4 klubu BC Havířov I.Gazdoš (VS 3B 2VC Prostějov)

nedodržení CEREMONIE TOP4, aby na vyhlášení byli jen 2 nebo 3 hráči je OSTUDA !!! 

pokuty budou uplatněny sekcí ve faktuře 01/2016  

- vznesen návrh na zrušení dotací klubům za pořadatelství, je patrno o akce nemají hráči zájem !!!

do reglementů 2016 bude vyplácení odměn součástí ceremonie TOP4, dále bude doplněna info a

vloženo upozornění na možnou diskvalifikaci, 

účast na ceremonii je povinnost tak jak je v současných SŘ a reglementech uváděno,

VV sekce nikoho k účasti na akcích nenutí, pokud ovšem sekce financuje tyto akce pak považuje

VV sekce za přiměřené požadovat adekvátní podporu, tento způsob prezentace je poněkud zcestný
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b) projekty mládež, kategorie kadet-junior

 - odsouhlasena úprava na doplnění všech SŘ o reglement vyhlašování titulů mistra ČR v kategoriích,

 které nemají samostatně pořádané MČR pro ženy a dívky,kategorii kadet a junior,vyhlašování 

doprodných kategorií bude možné po ukončení kola,stupně apod.ošetří reglement soutěže

- leden 2016, GS provede inspekci projektu kulečník do škol, plnění podmínek

c) web,jvg,pravidla 

- hledá se vhodný volně stažitelný grafický program s možností převodu do PDF,

předpokládá se trvalé umístění na stránkách sekce k tisku a tvorbě svazových diplomů

- překlad pravidel CEB a UMB - požadavek odložen trvá

- obecně finanční prostředky se vyplácejí pouze proti řádným účetním dokladům

d) hospodaření, svazové projekty

- ekonomika, všechny regióny k 31.12.2005, budou mít potvrzení od GS o řádném vyúčtování svěřených

finančních prostředků, do té doby nebude možné pokračovat v čerpání kreditu

- matrika ČMBS, za aktualizaci svých dat ve svazové matrice si odpovídá každý sám tedy klub a hráč,

případné nedoručení oznámení, info, fa, apod. jde pak čistě na vrub "lajdáka"
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