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VVVV  SSEEKKCCEE  KKAARRAAMMBBOOLL  ČČMMBBSS  ––  

VVIIDDEEOOKKOONNFFEERREENNCCEE  ––  55..  88..  aa  1111..  88..  22002200  

PPRROOGGRRAAMM  ––  ZZÁÁPPIISS  ––  UUSSNNEESSEENNÍÍ  

Článek I.          ÚČASTNÍCI 

• Aleš Šlambor – prezident sekce 

• Libor Bača – viceprezident sekce 

• Vít Pechman – ambasador 5-pins 

• František Nejedlo – generální sekretář ČMBS 
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Článek II.            PROGRAM  

Oddíl 2.01 Kempy 

(a) V. Pechman informoval o změně termínu kempu 5-pins s italským trenérem Luca Marzio Garavagliaou.            

Nový termín je stanoven na 5. – 8. listopadu.  

(b) VV sekce odsouhlasil vyúčtování kempu s Eddy Leppensem. 

(i)  Rozpočet VH2020 75tis 25/25/25 náklady v členěné sekce/klub/hráč, předpoklad 6ti denní kemp  

(ii) Realizace 9ti denní kemp z toho jeden den čistě mládež, rozpočet 108tis 78/30 náklady v členění sekce/klub 

(iii) Odsouhlaseno předložení požadavku na uvolnění 12tis z prostředků rozpočtu VV svazu kapitola mládež,                 

jedná se o 1/9 nákladů za jeden den věnovaný mládeži sekce karambol 

(c) VV sekce vzal na vědomí průběh juniorského kempu v Chlumci nad Cidlinou. 

(i) Pilotní projekt SK svazu koncipovaný napříč svazem pro všechny sekce, organizaci se nepodařilo dotáhnout na 

svazové úrovni, akce byla realizována výhradně pro sekci karambol  

(ii) Bylo zahájeno proplácení položek rozpočtu akce, nicméně o financování musí být rozhodnuto na VV svazu, 

překlopit svazovou akci na úroveň sekce 15 dnů před konáním, není zavedeným standardem,                                 

rozpočet schválený VH 2020 sekce takto koncipován nebyl 

(d) Stanoven termín semináře rozhodčích v Ponětovicích na 28. až 29. srpna. 

(i) Osloveni všichni zájemci přihlášení na školení CEB, do 15. srpna bude zaslána pozvánka, následně sestaven plán 

dopravy účastníků 

(ii) Rozpočet VH2020 30tis na ubytování, dopravu, stravování, materiál 

(e) Trenér na cestách – osloveni Hošek Ondřej, Bača Adam a Kozák Adam  

(i) VV sekce, odsouhlasil program přímé adresné podpory hráčů malého stolu „nováčci NL“                                                            

akce pro klub ve dvou blocích dopoledne/odpoledne, nastavení tréninku, péče o materiál, herní praxe 

(ii)  Vytipované kluby Čermná nad Orlicí, Ronov nad Doubravou, KK Zlín, BK Rosice, SK Petřín Plzeň - TJ Dioss Nýřany, 

1.KK Chomutov - TJ BC Most  

(iii) Rozpočet, náklady lektora, sekce - cestovní výlohy auto 5,-/km, stravné, odměna DPP 1500,- /vč.daně/ za akci,                          

klub - poplatek za akci 1000,- lednová faktura /dva kluby každý 50%/, při aktivní účasti mládeže bez poplatku   

Oddíl 2.02 Mistrovství Evropy mládeže 

(a) V průběhu ostravské části tréninkového kempu Edyho Leppense 2020 proběhla schůzka mezi zástupci         

BC Ostrava, Milanem Ráčkem, Liborem Bačou a vedoucím mládeže CEB panem Dietmarem Schintgenem 

ohledně možnosti pořádání ME mládeže v příští sportovní sezoně v průběhu Velikonoc 2. až 5. dubna 2021. 
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(i) 11. 8. proběhla videokonference zástupců VV sekce a zástupců BC Ostrava 

(ii) BC Ostrava je pověřena přípravou položkového rozpočtu akce s rozpracováním ve všech detailů, záruk a garancí 

(iii) BC Ostrava vznesl požadavek na ČMBS o záruku finanční podpory na zabezpečení rozhodčích a částky 20tis na 

pronájem herny 

(iv) Svaz-sekce předpokládá hradit tyto položky rozpočtu 20tis pronájem herny, 80tis rozhodčí, cestovní náklady a 

ubytování, odměny, 30tis realizační tým sekce /3 členové, řízení, delegát sekce, výsledkový servis, cestovní 

náklady a ubytování, odměna/ 20tis podpora sekce /propagace, mládež, trenér.../                                                         

CELKEM je navržen podíl svazu-sekce v částce 150tis  

(v) V průběhu příštího týdne proběhne jednání VV svazu a přijme rozhodnutí /odeslání závazné přihlášky na CEB/, 

zároveň bude jednáno o bodech 2.01 (b) (iii) a 2.01 (c) (ii), očekává se i stanovení výše podpory projektu 

VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ, letošní náklad II.KURZU činil 60.369,35 /příspěvek na I.KURZ cca 50%/ 

Oddíl 2.03 Ostatní  

(a) KALENDÁŘ 

(i) Kalendář CEB, UMB, Bundesliga 3B,TD 

(ii) ZS 3B extraliga a první liga, 5x VC, MČR jednotlivců a dvojic, ZS TD MČR  

(iii) 5P soutěže turnajovým systémem 2x podzim, 3x jaro, MČR konec nebo začátek roku - nominace  

(iv) Nastavení obecných pravidel MS TD jeden týden, 3B druhý týden, sezóna od 09/2020 do 03/2021, 04/2021 

finálová část soutěží a baráže, 05-06/2021 mistrovství jednotlivců, na závěr víceboj  

(v) Zapracovány požadavky na termín na turnaje pro zvané  

(vi) Kalendář bude vydán do 15. srpna 

(b) JVG, výsledkový servis, správa a obsluha 

(i) VH 2020 schválený rozpočet, jvg 45tis pronájem a klientské úpravy, jvg 25tis správa a obsluha,                                

rozsah nad rámec smluvního plnění schváleno navýšení o 15tis za online podporu, testování a práci na GDPR   

 

 

Zapsal: Libor Bača 

VV ČMBS sekce karambol     

V Praze dne 11. 8. 2020 

Zápis odsouhlasen emailovou formou 


