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Schůzka: 

Jednání VV SEKCE KARAMBOL ČMBS. 

Místo jednání: 

TJ Sokol Žižkov 
Koněvova 19, Praha 3, 130 00 

Začátek jednání: 

26. 11. 2022 v 10:00 hodin. 

Prezence: 

Za VV sekce karambol: Vlastislav Tauterman, Vít Pechman, Libor Bača, Tomáš Purkyt. 
František Nejedlo – omluven. 

Za KRK: Aleš Šlambor – omluven. 

Program jednání: 

1. Pravidla sportovního billiardu 
2. Hospodaření 

a) přehled čerpání 2022 
b) rozpočet na sezonu 2022/2023 
c) sazebník sekce karambol 2022/2023 

3. Reprezentace 
4. Různé 

Zápis jednání: 

1. Bača L. představil návrh aktualizace dokumentu „Pravidla sportovního billiardu“ 
vypracované legislativcem sekce Szczeponiecem R. 

2. VV sekce karambol vzal na vědomí dokumenty vypracované Bačou L., které se týkají 
hospodaření sekce. 
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a) dokument „Finanční pohyby 2022“ – položkový přehled všech příjmů a výdajů sekce 
karambol v kalendářním roce 2022 

b) dokument „Rozpočet sekce 2022“ – přehled všech příjmů a výdajů rozdělených 
dle různých kapitol s výhledem pro rok 2023. 
i. dokument bude předložen ke schválení VV svazu 

c) dokument „Region 2022“ – přehled stavu finančních prostředků jednotlivých regionů 
na účtu sekce 

d) návrh dokumentu „Sazebník příspěvků 2022-2023“ 
e) všechny uvedené dokumenty budou vyvěšeny v sekci „Dokumenty“ výsledkového 

servisu ceskykarambol.jvg.cz 

3. VV sekce karambol vzal na vědomí, že svaz neobdržel žádné finanční prostředky v 
dotačním titulu NSA Zabezpečení státní sportovní reprezentace 
a) VV sekce karambol se i přes tuto skutečnost rozhodl podpořit reprezentační akce 

úhradou startovného a příspěvku ve výši 6.000 Kč mistra ČR v dané disciplíně 
i. kompletní přehled – dokumenty „Rozpočet sekce“ a „Sazebník příspěvků 2022-2023“ 

b) Bača L. osloví nominované hráče na ME Antalya duben 2023 – bude vydána oficiální 
nominace na tuto akci 

c) VV sekce karambol bere na vědomí čerpání VP ve výši 10.000 Kč pro Nováka R. – bude 
použito na sanování nákladů spojených s WC Sharm el Sheikh (EGY) 

4. Různé 
a) Purkyt T. – inicioval záměr více se z pozice ČMBS a jeho klubů zaměřit na propagační 

akce 
i. využití již zakoupených stolů Decathlon 
ii. připraví podklady pro akce tohoto typu pro kluby ČMBS 

b) Pechman V. – návrh na podporu překladu metodických materiálů získaných od FFB 
i. aktivně se bude hledat vhodný kandidát pro překlad 
ii. cílem je připravit podklady praktické části pro VOŠ ČUS za účelem získání trenérské 

licence II. třídy 
c) VV sekce karambol se shoduje se záměrem vrátit do kalendáře sekce turnaj pro mládež 

i. vytipován termín 3. a 4. června – pořadatel BC Kladno 
ii. postupně bude formát akce upřesněn 

d) na základě nových dat bude vydána aktualizace sportovního kalendáře 
e) Bača L. – představil výčet připravovaných vylepšení výsledkového servisu jvg 
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Usnesení: 

VV sekce karambol navrhuje usnesení: 
● schválen program jednání, 
● schválena aktualizace dokumentu „Pravidla sportovního billiardu“, 
● schválen dokument „Finanční pohyby 2022“, 
● schválen dokument „Rozpočet sekce 2022“, 
● schválen dokument „Region 2022“, 
● schválen dokument „Sazebník příspěvků 2022-2023“, 
● schválena navrhovaná podpora reprezentace, 
● pověřuje Baču L. o vypracování nominace ME Antalya 2023, 
● schvaluje čerpání VP pro Nováka R. ve výši 10.000 Kč, 
● bere na vědomí záměry a návrhy uvedené v bodě 4 „Různé“. 

VV sekce karambol schvaluje navrhované usnesení. 
● hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0 

Závěr: 

Jednání ukončeno v 15:00. 
 
Zápis byl schválen členy VV sekce mailovou poštou 
 
 

Zapsal 
Libor Bača 

Praha, 26. 11. 2022 
 

 
 

 


