
 

Účast: Aleš Šlambor prezident sekce Jan Dvořáček Ing ambasador TD
      Libor Bača viceprezident sekce Štěpán Kohout ambasador 3B
Omluven: František Nejedlo generální sekretář ČMBS

 
a) domácí soutěže
- odsouhlasen KALENDÁŘ program ČMBS, CEB, UMB
- odsouhlasen model soutěží a MČR v TD 2017-18 ve členění:
 extraliga Čechy a Morava 2017-18 MS TD D3 ELČ a 2017-18 MS TD D3 ELM tříčlenná družstva

národní liga Čechy a Morava 2017-18 MS TD D3 NLČ a 2017-18 MS TD NLM tříčlenná družstva
finálová část MČR MS TD D3,  účast na Dunajském poháru

 model turnajů 2017-18 ZS TD jednotlivců
 model MČR v TD na ZS a MS jednotlivců 
- odsouhlasen model soutěží a MČR v 3B 2017-18 ve členění:

extraliga celorepubliková soutěž 2017-18 ZS 3B D4 čtyřčlenná družstva
model seriálu velkých cen 2017-18 ZS 3B VC jednotlivců
model MČR v 3B na ZS jednotlivců a dvoučlenná družstva
model MČR v 3B na MS jednotlivců a tříčlenná družstva
zápasy ZS 3B budou hrány výhradně na čas, pokud kluby nevlastní potřebná zařízení bude sekcí zapůjčeno

- všechny akce podporované ČMBS sekcí karambol budou muset splňovat závazně stanovená kritéria,
po sportovní stránce, materiál, organizace, zápis výsledků on line
po stránce prezentace a propagace, pozvánky, plakáty ,fotokumentace a článek z akce apod.

- všechny akce přímo pořádané VV sekce kambol, budou dotovány pohárem pro vítěze a sadou medailí
- prohřešky, přestupky a pokuty za jarní část sezóny 2016-17 budou součástí fa 01/2018

b) reprezentace
- provedeno zmapování možností účasti hráčů reprezentace 
- odsouhlasena účast na všech ME a MS pro mistry ČR v režii svazu
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c) projekty mládež, kategorie kadet-junior
 - odsouhlaseny náklady na přípravu reprezentace jaro 2017 kadet - junior M.Ettel

d) web,jvg,data,pravidla 
- jvg odsouhlasena modernizace v souladu designem webu český karambol, který bude nebude již využíván

jvg bude hlavní web sekce, budou upřesněny priority zobrazení 
- jvg odsouhlaseno rozšíření a úprava výsledkového servisu o prostor pro privátní soutěže členů svazu
- jvg odsouhlaseno rozšíření a úprava výsledkového servisu o prostor pro amatérské soutěže
- pravidla, v této sezóně dojde k modernizaci pravidel karambolu a doplnění o disciplínu 5-pin 
- pravidla, byl odsouhlasen překlad pravidel CEB-UMB WC-GP 3B,zde obecně není regulována privátní účast 

hráčů ostatní dokumenty budou ponechány v originále, nominace je v kompetenci VV sekce
- nadále platí výzva pro členy sekce, hledá se vhodný program s možností převodu do PDF,

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

e) hospodaření, matrika, svazové projekty
- ekonomika, viz.transparetní účet sekce, na webu sekce zveřejněny dokumenty za první pololetí 2017, 

2017 SEKCE účto 01-06 a 2017 REGION kredit 01-06 založeno v sezóně 2016-17
- obecně finanční prostředky se vyplácejí pouze proti řádným účetním dokladům, bez záloh,

kontrolní orgány ČUS, MŠMT, ČOV vyžadují každý doklad v písemné formě se všemi náležitostmi
- matrika ČMBS, za aktualizaci svých dat ve svazové matrice si odpovídá každý sám tedy klub a hráč

zapsal 19.08.2017 Aleš Šlambor prezident sekce
odsouhlaseno e-mail
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