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2018 ZÁPIS A USNESENÍ VH ČMBS SEKCE KARAMBOL 

 
ad.1  Schválení programu VH   

VH schválila program, doplněn článek 2 o volby orgánů schůze 
 

ad.2a Volba pracovního předsednictva, mandátové komise.  
2.1 VH zvolila pracovní předsednictvo A.Šlambor, L.Bača, Š.Kohout 

        2.2 pracovním předsednictvem zvolen předsedající VH A.Šlambor 
 2.3 VH zvolila členy mandátové komise   

       předseda Z.Žabenský, členové J.Mikysa, R.Březina 
            2.4 pracovní předsednictvo pověřilo zápisem dle čl.5 jednacího řádu A.Šlambor 
            2.5 VH bere na vědomí složení návrhové komise dle čl.4 jednacího řádu 
   
ad.2b Zpráva mandátové komise  

3.1 VH vzala na vědomí zprávu mandátové komise o usnášení řádné VH 
3.2 pozváno 55, přítomno 34 (potřebná většina hlasování 18) 

 
ad.3  Zpráva prezidenta sekce 

VH vzala na vědomí zprávu prezidenta sekce A.Šlambor 
             
ad.4  Návrh rozpočtu 

rok 2018 resp. sezóna 2018/19 A.Šlambor 
 
ad.5     Diskuze - Usnesení delegátů 

5.1 A.Šlambor, schválen rozpočet a rozpočtová pravidla na rok 2018 resp. 
sezónu 2018/19, startovné 500,- za aktivního hráče klubu, 300,- zpět 
regionům, použití a čerpaní stanovuje VV sekce a VV regionu, 60,- přímo na 
odměny regionálních ambasadorů formou DPP vč. srážkové daně, pro sezónu 
2017/18 dojíždí původní pravidla min.50,- např. formou cestovného 
5.2 A.Šlambor, schválena mimořádná odměna 20.000,- L.Bača zpravodajství  
ČMBS sekce karambol formou DPP vč. srážkové daně  
5.3 Š.Kohout, odsouhlaseno otevření vlákna FÓRUM k řešení tématu školení 
rozhodčích /diskuze přinesla mnoho návrhů a řešení/ 
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5.4 Š.Kohout, odsouhlasen požadavek na přihlášky týmů Extraliga ZS 3B D4 a 
Extraliga Čechy a Morava MS TD D3 do 22.6.2018, není nutná soupiska hráčů 
5.5 M.Boček schválen postih klubu za porušení SŘ, neodehrání utkání soutěže 
družstev organizovaných přímo VV sekce, I. a II. liga resp. extraliga a národní 
ligy, mimo APP uváděné dle Disciplinárního řádu ČMBS čl.3.2.1 odsouhlasen  
příspěvek 5.000,- na účet sekce za každé neodehrané utkání, z této částky 
bude ½ zaslána na účet domácího týmu na krytí výloh, sportovně pak pokaždé 
kontumace, při druhém navíc odpočet 2 bodů ve výsledkové tabulce, třetí 
prohřešek znamená nejen sankce, ale i vyloučení ze soutěže. 
5.6 L.Bača konstatován zásadní propad a nezájem o mládež, je potřeba 
zmapovat všechny kluby, které mají kadety, juniory ale i ženy a dívky 
/VV sekce navrhuje nejen finanční podporu přímo trenérům, ale i klubům např. 
formou dotovaného materiálu/  
5.7 L.Bača schválen návrh rozšíření databáze klubů na JVG o specifikaci 
sportovního materiálu /počet stolů, stáří sukna, koulí apod./ 
5.8 L.Bača informace, hostování a přestupy před sezónou 1.6.-15.7.2018 
5.9 L.Bača informace, požadavek na reportáže, články a odkazy z regiónů, 
klubům nabídnuto zpracování a prezentace na stránkách sekce  
5.10 L.Bača odsouhlasen požadavek na standard Live score na všech MČR 
5.11 ostatní body diskuze nevedli k faktickému řešení a rozhodnutí v místě a 
čase, potřebu lze řešit na FÓRU sekce, nebo přímo oslovit členovy VV sekce.  
 

ad.6  Návrh a schválení usnesení VH  
 VH při hlasování ve všech bodech rozhodovala nadpoloviční optickou většinou  

VH schválila usnesení VH sekce 100% hlasy přítomných  
 
ad.7   Závěr VH sekce 
 

VH ČMBS sekce karambol Praha 27.05.2018 
 
Zapsal předseda návrhové komise A.Šlambor 
Kontrola usnesení návrhová komise člen L.Bača, Š.Kohout 

 


