
 

Účast: Aleš Šlambor prezident sekce Libor Bača ambasador sekce

      Miroslav Bača viceprezident sekce František Nejedlo generální sekretář ČMBS

a) domácí soutěže, reprezentace

- schválena změna formátu a SŘ Extraliga VS 3B D2 na Extraliga VS 3B D4

- schválen návrh změny formátu a zveřejnění SŘ Extraliga MS TD D3 pro 2017/18 

z celostátní ligy na národní ligy s celostátní nadstavbou

- schválen protinávrh k pravidlům CEB na ponechání časového limitu u všech MČR TD jednotlivců

- potvrzena nominační kritéria REPREZENTACE 2016-17

- schválen zápis k akci ME TD 2016 Praha

- schválen podklad k Výroční zprávě sekce 2015 

- šetřeno porušování a nedodržování SŘ na akcích sekce, udělena pokuta dle DŘ ČMBS 

APP 3.2.1 a) 1000,- Kč klubu TJ Billiard Sokol Pohořelice (NLM 7.2. Prostějov)

pokuty budou uplatněny sekcí ve faktuře 01/2017  

b) projekty mládež, kategorie kadet-junior

 - odsouhlaseno vyúčtování KEMP MLÁDEŽE Boháč akce sekce náklady sekce

- odsouhlaseno vyúčtování KEMP MLÁDEŽE Leppens akce sekce náklady svazu

- VV sekce se více zaměří na podporu mládeže a to především finanční podporou vhodných projektů

- leden 2016, GS provede inspekci projektu kulečník do škol, plnění podmínek, řešeno elektronicky

c) web,jvg,pravidla 

- hledá se vhodný volně stažitelný grafický program s možností převodu do PDF,

předpokládá se trvalé umístění na stránkách sekce k tisku a tvorbě svazových diplomů, trvá

- překlad pravidel CEB a UMB, odloženo trvá

- obecně finanční prostředky se vyplácejí pouze proti řádným účetním dokladům

d) hospodaření, svazové projekty

- provedeno hodnocení svazové akce RIO-LIPNO 2016 , vyúčtování bude zveřejněno VV svazu,

VV sekce děkuje všem účastníkům akce za nasazení a přístup

- ekonomika, viz.transparetní účet sekce, na webu sekce zveřejněny dokumenty za první pololetí 2016, 

2016 SEKCE účto 01-06 a 2016 REGION kredit 01-07

- vyslovena spokojenost s přístupem regionálních zástupců k problematice pořádku ve financování

- matrika ČMBS, za aktualizaci svých dat ve svazové matrice si odpovídá každý sám tedy klub a hráč,

případné nedoručení oznámení, info, fa, nasazení do sezóny apod. jde pak čistě na vrub "lajdáka"

e-mail 4.9.2016 Aleš Šlambor prezident sekce
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