
 

Účast: Aleš Šlambor prezident sekce Libor Bača ambasador sekce

      Miroslav Bača viceprezident sekce František Nejedlo generální sekretář ČMBS

a) domácí soutěže, reprezentace

- proplacen příspěvek sekce 10tis. BC Bohumín na akci TURNAJ mistrů města Bohumína

- šetřeno porušování a nedodržování SŘ na akcích, shrnutí sekce rok 2016 

klub TJ Billiard Sokol Pohořelice (NLM 7.2.2016 Prostějov sezóna 2015-16)

dle DŘ ČMBS APP 3.2.1 a) 1000,- Kč nedostavení se k utkání

klub TJ Start Újezdeček (NLČ 17.9.2016 Trutnov sezóna 2016-17)

dle DŘ ČMBS APP 3.2.1 a) 1000,- Kč nedostavení se k utkání

dle SŘ MS TD D3 SANKCE 2. národní liga 500,- Kč sankce za každé porušení SŘ

klub Vital Sports (MČR K472 Prostějov pozdní odhlášení hráče Ostruszka)

dle DŘ ČMBS APP 3.2.6 a) 1000,- Kč nezajištěná účast hráče na MČR

- VV sekce reagoval na permanentní nekorektní jednání zastupců,hráčů a hostujících hráčů klubu

BC Bohumín, absolutní neloajalitu a extrémní až nedůstojnou svévoli popírající jakoukoli autoritu,

šetřeno porušování a nedodržování SŘ na akcích sekce, MS TD Extraliga ECZ - TJ Sokol Plzeň - BC Bohumín

o předehrávce nebyl informován zástupce VV sekce,  svévolná změna SŘ utkání doma-venku na 2x doma,

vyjádření TJ Sokol Plzeň - klub byl informován zástupcem BC Bohumín o řádném projednání a uveden v omyl 

vyjádření BC Bohumín - klub nic nedodržením informovanosti a porušení SŘ nesledoval

tak závažné porušení hráčské etiky VV sekce doposud neřešil, proto uveden i průběh jednání,

rozhodnutí VV sekce - hlasování Ano-Ne-Zdržel se

neodsouhlaseno - družstvo BC Bohumín diskvalifikace a vyloučení ze soutěže ECZ - A1 N1 Z1

/jsem zastáncem řešení s významnou většinovou podporou zúčastněných, pokud nepanuje většinová shoda

nepovažuji řešení za šťastné, pokud jde čistě o demokracii defacto by prošel můj návrh vyloučení ze soutěže/

odsouhlaseno - skreč pro oba účastníky 0:2 a 0:18 - A3

odsouhlaseno - udělena pokuta BC Bohumín dle DŘ ČMBS APP 3.2.1 a) 1000,- Kč - A3

dle SŘ MS TD D3 SANKCE 2. extraliga 1000,- Kč sankce za každé porušení SŘ

považováno se za nedostavení se k utkání v Plzni

- pokuty budou součástí fa ČMBS 01/2017
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b) reprezentace

- reprezentace odsouhlasen B tým ME TD klubů A.Bača,A.Kozák,J.Ziogas náhradník O.Hošek 

 /podíl sekce startovné a příspěvek na dopravu 5-10tis. dle destinace/ 

- schválen zápis k akci ME TD 2016 Praha /rozšíření o data SOKOL-PRAHA 3/

- schválena REPREZENTACE nominace Brandemburg-Viersen

- schválena REPREZENTACE dokument reprezentační hostování

- změna pravidel pro přihlašování hráčů sekce na akce UMB World cup

ČMBS má nyní přednostní právo přihlásit 4 hráče v prvních třech dnech po otevření přihlášek

/UMB dává více důvěry národním svazům, pravidla a klíč udělení priority budou řešena VV sekce/

pokud se hráč přihlásí sám přes web UMB, bude okamžitě zařazen na seznam náhradníků

následně bude čekat, zda se uvolní místo na seznamu hráčů 

- závazné přihláška hráče na akce CEB, UMB bude od 2017 zpoplatněna částkou 1000,- Kč na účet sekce

/není novinkou, pouze rozšířením platných nominačních pravidel sekce karambol ČMBS/

c) projekty mládež, kategorie kadet-junior

 - odsouhlaseny náklady na přípravu reprezentace podzim 2016 kadet - junior M.Ettel

d) 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

- JVG - nová funkce webové počitadlo s možným live score 

možnost použití na oficiální zápasy sekce karambol nebo také pro vlastní účely

více na adrese http://www.jvg.cz/billiard/score/ a ve fóru - vlákno Webové počitadlo výsledkového servisu

- obecně finanční prostředky se vyplácejí pouze proti řádným účetním dokladům, bez záloh,

kontrolní orgány ČUS, MŠMT, ČOV vyžadují každý doklad v písemné formě se všemi náležitostmi

e) hospodaření, svazové projekty

- 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

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

e-mail 30.12.2016 Aleš Šlambor prezident sekce
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