
Českomoravský billiardový svaz
The Billiard Association of the Czech Republic
Atletická 100/2, 160 00 Praha 6

ZASEDÁNÍ VV SK ČMBS KLADNO 04.08.2012

Přítomní: Šlambor Aleš - prezident sekce
      Líška Antonín ml. - repremanager
              Bača Miroslav  - sports direktor VS
 Fořt Milan - sports direktor MS
Hosté: Mrkvička Jaroslav - matrikář ČMBS
 Mikysa Jiří - člen KRK ČMBS
Omluven: Nejedlo František - hospodář ČMBS,SK,SP

ostatní členové VV ČMBS

PROGRAM - ZÁPIS - USNESENÍ 

1. DOMÁCÍ SOUTĚŽE
a) Soutěže I. a II. ligy družstev MS uzávěrka přihlášek a požadavků k 31.7.2012,

zveřejnění rozlosování soutěží a SŘ soutěžní řád MS před 31.8.2012.
b) Soutěž EXTRALIGA 3B VS, rezervované hrací dny pro 9 družstev, stav nenaplněn, 

direktor VS dodatečně osloví kluby, neobsazené termíny budou v kalendáři uvolněny.
c) Kadeti, junioři a mládež, direktor VS zajistí informovanost mezi kluby "PROJEKT KADET-

JUNIOR",  priorita sekce je směřována k této věkové kategorii a prezentaci u MŠMT.
d) MČR  - pořadateli zajistí sekce mimo dotační politiku Manuálu SK, pohár pro vítěze, 

pro první tři sadu medailí a diplomů, účast delegáta na min.1-2hod dle dohody,
pořadateli budou zapůjčeny 3 sady nových koulí, distribuce bude řešena individuálně.

2. REPREZENTACE
a) Projednání kalendáře mezinárodních akcí.  
b) Priorita NĚMECKO -  Brandenburg 2013,  realizace MČR v dostatečném předstihu.
c) Projednán návrh úpravy Manuálu SK, posílení pozice reprezentanta, do vyúčtování

zahraniční akce nebudou započítávány price-money, příspěvek sekce bude stanoven
předem v rozsahu 0-50% uznatelných nákladů, nebo jen adekvátní pevnou částkou.

3. ŘÁDY,PŘEDPISY
a) VV upozorňuje především STK oblastí na specifika nového PŘ přestupního a hostovacího

řádu umožňujícího hráči hostovat v různých soutěžích družstev za různé kluby,
v současné praxi pak může hrát tři soutěže družstev MS TD,  MS 3B,  VS 3B,
na individuálních akcích jednotlivec vždy reprezentuje mateřský oddíl.

b) VV upozorňuje na dodržování termínu k přestupu a hostování, JVG bude blokováno:
Přestupní termín:
Hostovací termíny: Datum platnosti hostování od:  1.9.

Datum platnosti hostování od:  1.1.

1.7. - 31.8. 
1.7. - 31.8. 

 15.12. - 31.12. 



4. WEBOVÉ STRÁNKY
a) Nové stránky ČMBS odkaz na výbor a důležité info VV ČMBS.

VV SK možnosti využití, rozsah apod.zatím od VV ČMBS nezná.
b) Naše stránky sekce - JVG projednány drobné úpravy s p.Vitoušem,

další požadavky budou předány průběžně za VV pověřen p.Líška.
c) Nasazení hráčů do sezóny zajišťuje klubům STK oblasti - pozor bude vazba na JVG 

zablokování dodatečného dohlašování mimo řádné termíny a připravují se i další
omezení neoprávněných a nevhodných vstupů.

d) Diskuzní fórum, přístup pro administrátora klubu považován za dostatečný.

5. HOSPODAŘENÍ
a) Zpráva o stavu financí, hospodaření 01-03 a 04-06 zveřejněno na JVG.
b) Usnesení VV SK cestovní náhrady, stanovena výše příspěvku na 4,-Kč/km při použití

soukromého vozidla, určeno pro cesty sekce, delegát, člen VV, KRK atd.
c) Odsouhlaseno vyplácení dotací za JARO 2012 dle SP Sazebníku paušálních příspěvků.
d) Uvolnění finančních prostředků na  "PROJEKT KADET-JUNIOR".
e) Odsouhlasena ZMĚNA PLATBY startovného do sezóny 2012-13, poplatek za hráče bude

klubem uhrazen od 01.01.2013 do 31.01.2013, případné letošní platby budou vraceny !
f) Staré poplatky 300,- ze sezón 2009-10, 2010-11, 2011-12, stále platí povinnost klubů 

k 30.09.2012 dokladovat své platby, tak aby následně bylo možné klubu stanovit výši
kategorie poplatku startovného za sezónu 2012-13 buď 300,-Kč nebo 150,- Kč za hráče.
/korektně řešeno manuálem sekce, poplatníci 150,-Kč uvedeni jmenovitě, ostatní 300,-Kč/

6. SANKCE
a) Návrh VV SK k DK disciplinární komisi ve věci MT, neoprávněného jednání a nevhodné

 správy sekce, faktura Čedok-Francie cca 7tis., neproúčtované zálohy cca 124tis.
- zákaz účasti na individuálních akcích ČMBS do řádné likvidace fa Čedok-Francie
- zákaz účasti v řídících funkcích ČMBS na všech stupních po dobu 5-ti let

b) DŘ Disciplinární řád APP administrativně pořádková pokuta - snaha prostřednictvím
komunikace se vyhnout oficiálnímu zveřejňování na JVG - nevedla k tíženému cíli,
nyní bude APP zaslána na e-mail zástupci klubu, pokud nebude do týdne reakce, 
následuje oficiální zveřejnění a termín úhrady na JVG - při nedodržení termínu
DŘ 3.2.9. Nezaplacení APP v termínu má za následek zdvojnásobení APP.
Ze strany sekce není problém, účetně a info o udělení vč.úhrady APP je vždy zanesena 
a zveřejněna na JVG a to zpětně v hospodaření daného účetního období.

c) APP administrativně pořádková pokuta - zapsání výsledků akcí ve správě VV sekce, 
ligové soutěže MS a VS, turnaje MČR MS a VS , Open tour, Gram prix apod.
3.1.2. Pozdní odeslání zápisu o utkání 500,- Kč. Veškeré výsledky soutěží za So a Ne 
zveřejnit nejdéle v úterý, za pozdní odeslání se považuje limit 6.00 středa ráno.

d) APP odstoupení hráče po uzávěrce přihlášek z turnaje kvalifikant 500,- soutěž 1000,-.

7. ZÁVĚR
Rozhodnutí týkající se soutěží budou promítnuta do SŘ a plánů turnajů.
VV SK bude nadále pracovat především korespondenčně,
povinnost zasedat plynoucí ze stanov 1x za šest měsíců bude samozřejmě dodržena.

V  Kladně 04.08.2012
prezident sekce
Aleš Šlambor 


