
 

Účast: Aleš Šlambor prezident sekce Libor Bača ambasador sekce

      Miroslav Bača viceprezident sekce František Nejedlo generální sekretář ČMBS

a) domácí soutěže, reprezentace

- dotované sukno Techno/Reflex NIR pro družstva soutěže EXTRALIGA MS 2015/16  

možno zahájit odběr, platba dobírkou 1x sukno v režii klubu, 2x sukno faktura sekci

- odsouhlasen nákup 2x monitor na GP KÁDR 71/2, po ukončení převezme TJ Bižuterie Jablonec n/N

- odsouhlasen příspěvek 100tis.sekce pořadateli GP KÁDR 71/2 /fa pronájem,poplatek CEB atd./ 

- pro sezónu 2015-16 se ruší podpora 4x 1tis pro TOP hráče účastníky MČR

b) projekty mládež, kategorie kadet-junior

 - projekt " Projekt metodický portál výuky sportovního kulečníku " pokračuje Theer,Lukeš

- projekt " Projekt studijně tréninkový kemp mládeže " pokračuje

 proběhl kemp 3B Boháč /lektor kredit 5tis. na zahraniční akce, AKK Brno 2tis.pronájem/

 proběhl kemp 3B Leppens,1B Zenkner /lektor náklad 15tis, BC Vítkov 2tis.pronájem, 2tis.provoz/

- na VV svaz, podána žádost o příspěvek na kemp mládeže AKK Brno 5tis. BC Vítkov 10tis.

c) web,jvg,pravidla 

- odsouhlaseno rozšíření programu JVG o další aplikace náklad 15tis.Vitouš

- odsouhlaseno spuštění stránek http://ceskykarambol.cz/ náklad 5tis.Bača L.

- překlad pravidel CEB a UMB - požadavek odložen trvá

- obecně finanční prostředky se vyplácejí pouze proti řádným účetním dokladům

- na VV svazu předložit změnu koncepce dokumentu "Přestupní a hostovací řád", do doby přepracování

bude řádně podaná žádost o hostování II.instancí automaticky povolována

d) hospodaření, svazové projekty

- příprava VH sekce a VH svazu, pokračuje, sekce se podílí na tvorbě nových stanov atd.

- ekonomika všechny oblasti do VH svazu, budou mít potvrzení od GS o řádném vyúčtování 

svěřených finančních prostředků

- "matrika on-line" propojení s JVG běží, hráči musí doplnit kontakt e-mail nebo mob

- "kulečník do škol" program funkční

- "kulečník dětské domovy" bude součástí předchozího projektu

- "dáme kulec" na programu se nepracuje

- "jednotné stránky" jede, pracuje se na přesunu dat na stránky karambolu ke spuštění
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