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PROGRAM - ZÁPIS - USNESENÍ 

a) soutěže ČR družstev v TD na MS
- preferována jedna celorepubliková nejvyšší soutěž EXTRALIGA a dvě národní ligy
 postup-sestup dle SŘ 2013-14, v SŘ 2014-15 ponechat možnost opětného rozdělení

ostatní kritéria vyjasněna, vydat stanovisko VV sekce na Fórum
- schválena podpora materiálu " Projekt sukno pro EXTRALIGU " 

rozpočtová kapitola - soutěže, partner REGESTCENTRUM Kubín Jaroslav
schválena podpora, sukno podíl 1 klub + poštovné 2 v režii sekce

b) mládež, kategorie kadet, junior
 - schválena podpora " Projekt metodický portál výuky sportovního kulečníku "

rozpočtová kapitola - mládež, garantem Martin Theer, dlouhodobý projekt
- schválena podpora " Projekt studijně tréninkový kemp mládeže "

rozpočtová kapitola - mládež, garantem Marek Faus, dlouhodobý projekt
- schválena podpora " Projekt mládež Leppens Eddy " 

rozpočtová kapitola - mládež, garantem Marek Faus, jednorázová akce

c) pravidla 
- bude zadán překlad pravidel CEB a UMB
- projednání úpravy přepočtových koeficientů pro TD soutěže družstev na MS

konzultant Kahoun Vlastimil, zapracování JVG Vitouš Jan VH-1 K2-2,5 K1-5 1B-10
- odsouhlaseno zavedení časových limitů VS TD

konzultant Bača Libor, časové zařízení ŠACHOVÉ HODINY
podmínka pro pořadatele akcí řízených VV sekce MČR,OT,GP apod.

- odsouhlaseno zavedení časových limitů VS 3B
schválen nákup 2x LCD24 pro aktivní kluby AKK Brno, BC Havířov, EKVITA Kladno 
/platí povinnost zapůjčení monitorů, jiným pořadatelům případně akce na více stolech/
rozpočtová kapitola - soutěže, garantem Šlambor Aleš
podmínka pro pořadatele akcí řízených VV sekce MČR,OT,GP apod.
pořadatel si zajistí ve své režii kabeláž,software,notebook
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