
PROHLÁŠENÍ                                                                                                                                          26.11.2020 

VV sekce karambol, rozhodl řešit restart sezóny na základě většinové názorové shody funkcionářů, 

všech stupňů řízení sportu v sekci a je přednostně směřován k zapojení co největšího možného počtu 

hráčů, a to v kontextu vládních nařízení, návaznosti na postupné rozvolňování, nicméně s vědomím 

možného rizika opětovného stop stavu, je restart koncipován do samostatných kapitol.                      

Region soutěže a přebory; MS soutěže a MČR; ZS soutěže, VC a MČR; Mládež a Reprezentace. 

Zásadním rozhodnutím je pokračovat v hraní ihned, jak bude umožněno do doby, než bude zakázáno. 

Neodehraná utkání z oficiálního období zákazu budou dohrána, pravděpodobně situace nemusí být 

příznivá, proto se počítá i s možností přijetí systémových rozhodnutí od zeleného stolu.                        

Termínové kolize, omezená účast rozhodčích bude ošetřena individuálně ke každé soutěži, 

kontumovaná utkání a odstoupení družstva ze soutěže nebude finančně sankciováno.                         

Pro soutěžní sezónu není uvažováno s využitím termínu prázdnin červenec a srpen.                                       

Pro Mládež se nezávisle na všech akcích a mimo akce v kompetenci SK svazu, naplánují dvě akce 

„kulečníková školka“ a „soutěžní jednorázová akce“. 

1. Region a MS, dlouhodobé soutěže družstev se nemění, pro neodehraná utkání z podzimní části se 

využijí v max. možné míře neobsazené termíny jarní části, další prostor je dán do 16.5.2021.       

Následně do 26.6.2021 se odehrají baráže, MČR družstev, přebory a MČR jednotlivců, o osudu 

neodehraných akcí se rozhodne po tomto termínu.                                                                                             

Pro nejnižší možný stupeň uvolnění, bude povoleno max. 3 domácí, 3 hosté, 4 rozhodčí, nehrající 

náhradníci a střídaní hráči povinně suplují rozhodčího, bez diváků.                                                                                          

Kapitolu region řídí funkcionáři regionu, NL a MČR ambasadoři MS a prezident sekce. 

2. ZS TD, 3B, 5P, priorita individuální akce VC a MČR, v jarní části pět VC 3B, MČR 3B, MČR 3B D2,            

dvě VC 5P a MČR 5P. Soutěž družstev celorepublikového formátu ZS 3B D4 zastavena, bude nahrazena 

v jarní části národní ligou dvojic ZS 3B D2 Čechy a Morava., max. počet účastníků každé ligy je 16 

dvojic, všichni účastníci Extraligy a A družstva I. ligy mají rezervaci dvou míst na družstvo, ostatní 

v pořadí B, C po jednom do obsazení, další družstva přípustná pouze při nenaplnění stavu.                                          

Termín soutěže od 2.1.2021 do 7.3.2021, turnajový režim za účasti 4 družstev, nehrající hráči 

vykonávají funkci rozhodčího, max. 10 hráčů, bez diváků. Po odehrání soutěže dvojic se spustí seriál 

VC 3B, následně dvě MČR s ukončením do 26. 6. 2021.                                                                                                      

5P bude akce organizovat nezávisle, MČR TD, ženy, junioři se odloží na pozdější termín.                              

Kapitolu ZS řídí viceprezident sekce, 5P V. Pechman.                                                                                               

3. Reprezentace 2021, nominace uzavřena platí výsledky sezóny 2019-20, pro TD nominován M. Faus. 

Kapitolu reprezentace a mládeže řídí VV sekce.  

Vaší povinností oficiálně evidované kontaktní osoby klubu ve svazové matrice, je zejména informovat 

ostatní členy klubu, koordinovat spoluúčast a být nápomocen za klub s dohrávkou sezóny 2020/21.  

V případě nejasností neprodleně kontaktovat příslušné funkcionáře regionu a sekce. 

 

 

 


