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Článek I. ÚČASTNÍCI 

 Aleš Šlambor – prezident sekce 

 Libor Bača – viceprezident sekce 

 Štěpán Kohout – ambasador 3B 

 Jan Dvořáček – ambasador TD 

 Omluven František Nejedlo – generální sekretář ČMBS 

Článek II. DOMÁCÍ SOUTĚŽE  

Oddíl 2.01 Kalendář -19: 

(a) Odsouhlasen návrh kalendá e – program ČMBS, UMB, CEB 

(b) P edpokládané datum vydání prvotní verze – konec července 

Oddíl 2.02 TD MS 2018-19: 

(a) Odsouhlasen model soutěží 

(i) e traliga Če h  a Morava -  MS TD D  ELČ /  tý ů/ a 2018-19 MS TD D  ELM tříčle á družstva /  tý ů/ 

(ii) národní liga Če h  -  MS TD D  NLČ tříčle á družstva /  tý ů/ 

(iii) první dva celky EL postup do finálové části MČR MS TD D  /pořadatelé české klu /, vítěz účast a Du ajské  
poháru /pořadatel ČR/ 

(iv) AKTUALIZACE SŘ - u NLČ uprave  li it  kara olů a á ěhů 

(b) Odsouhlasen model MČR 

(i) Pořáda é MČR – kádr 52/2 /pořadatel TJ Sokol Hodo í /, kádr 52/1, jednoband 

(ii) Hledají se pořadatelé z lý h MČR – v případě záj u ko taktovat a asadora TD Dvořáčka J. 

(iii) MČR / , 1B a 3B  jsou kvalifikač í a MČR v trojboji – závěr sezo  – Fulnek 

(iv) AKTUALIZACE SŘ – upraveny limity kara olů a á ěhů 

(c) Privátní turnaje 

(i) 16. roč ík Tur aje Mistrů Města Bohu í a – předpokláda ý ter í  . – 16. prosince 
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Oddíl 2.03 TD ZS 2018-19 

(a) Odsouhlasen model MČR 

(i) Podzim 2018 – udou odehrá  MČR kádr /  /pořadatel TJ Sokol Žižkov/, Kádr /  /pořadatel BC LakoPlast 
Tr i e/, jed o a d /pořadatel BC Havířov/ – kvalifikač í tur aje a ME Bra de urg an der Havel 2019 

(ii) pro sezonu 2018-  e í uvažová o se soutěží družstev e o seriále  tur ajů jed otliv ů ZS TD. Mož ý je ale 

příprav ý tur aj před ME. 

Oddíl 2.04 3B MS 2018-19 

(a) Odsouhlasen model MČR 

(i) MČR v B a MS jed otliv ů, tříčle á družstva /pořadatel BC Po ětovi e/ - květe  / červe   

(ii) MČR dvoučle á klu ová družstva B MS - BC Řipská Praha - úvod sezony - kvalifikač í tur aj a ME B D  MS 

(iii) Hledá se pořadatel MČR 3B – v případě záj u ko taktovat a asadora B Kohouta Š. 

(iv) Padl ávrh a pote io ál í vz ik soutěže B MS a úrov i Če h a Morav  

(b) Privátní turnaje 

(i) 4. roč ík Po ětovi kého troj a du – termín 10. – 12. květ a 

Oddíl 2.05 3B ZS 2018-19 

(a) Odsouhlasen model soutěží 

(i) e traliga elorepu liková soutěž -  ZS B D  čt řčle á družstva /  tý ů/ 

(ii) prv í liga elorepu liková soutěž -  ZS B D  čt řčle á družstva /  tý ů/ 

(iii) dojde k aktualizaci a sjednocení SŘ tě hto soutěží – postup / sestup 

(iv) startovné do soutěží družstev - extraliga 2000,-, první liga 1000,- 

(v) startov é ude použito a příspěvek sek e istru a vicemistru pro ME klubových tý ů Porto 

(vi) Zápas  E tralig  udou odehrá  výhrad ě a čas – požadavek a LiveS ore – viz Fórum sekce vlákno Webové 

počitadlo výsledkového servisu 

(b) Odsouhlasen modely turnajů jednotlivců 

(i) Seriál Velkých cen 3B ZS – požadavek a  tur ajů 

(ii) Dojde k aktualiza i SŘ – z ě a s sté u tur aje, asazová í /Z-systém/ 
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(iii) MČR B ZS jednotlivci - dojde k aktualiza i SŘ – z ě a s sté u tur aje, asazení, definice AGP 

(iv) MČR B ZS dvojice – zatím není známo, zda se bude hrát klasickým formátem nebo Scotch double 

(v) Veškeré zápas  VC a MČR udou odehrá  a čas - požadavek a LiveS ore - viz Fórum sekce vlákno Webové 

počitadlo výsledkového servisu 

Oddíl 2.06 MLÁDEŽ 

(a) Výzva klubům, členům o pomoc se zmapováním mládežnických hráčů v ČR za účelem organizace MČR 

(i) Víkendový formát – věk do - let – disciplíny volná hra a trojband 

(b) Obecně VV sekce navrhuje nejen finanční podporu p ímo trenérům, ale i klubům nap . formou dotovaného 
materiálu 

Oddíl 2.07 ROZHODČÍ 

(a) Odsouhlasena agenda ROZHODČÍ ČMBS 

(i) Nastavení rozhodcovského stavu. Prv í fáze rada rozhodčí h za účasti VV sek e a zástup ů jed otlivý h regió ů, 
ásled ě v tvoře í ko ise rozhodčí h ve struktuře svaz - sekce - region – klub. 

(ii) Už í je potře a, aby regióny a kluby podaly návrhy na své zástupce 

Oddíl 2.08 OBECNÉ 

(a) Nominační turnaje, MČR s nominací na ME a MS budou odehrána p ednostně na sukně Iwan Simonis 

(i) V každé  případě ude používá  jed odruhový ateriál či ko i a e gara tova é výro e  

(b) Všechny AKCE podporované ČMBS sekcí karambol budou muset splňovat závazně stanovená kritéria: 

(i)  po sportovní stránce - materiál / nové nebo zánovní/, organizace /proškole í rozhodčí/, zápis výsledků o li e 
/livescore viz Usnesení VH sekce bod 5.10/ 

(ii) po stránce prezentace a propagace -  pozvánky, plakáty, fotogalerie, videogalerie /živý pře os, reportáž/, člá ek 
z akce apod.  

(iii) V plá u je v tvořit souhr ý doku e t Organizace turnaje 

(c) VV sekce bude striktně skrze hlavního rozhodčího turnaje postihovat nedodržení p edepsaného úboru hráčů. 
Viz. Dokument Úbor 18-19 

(d) Proh ešky, p estupky a pokuty za 2018 budou součástí fa 01/2019, pokud nerozhodně VV sekce jinak 

(e) Všechny AKCE p ímo po ádané VV sekce karambol, budou dotovány pohárem pro vítěze a sadou medailí 
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Článek III. REPREZENTACE 

Oddíl 3.01  Kemp s Eddy Leppensem 

(a) Místo konání – TJ Sokol Žižkov – Koněvova 19, Praha 3 

(b) Termín konání – 10. – 15. srpna 2018 

(c) Určeno pro mládež, reprezentantky, reprezentanty, trenéry mládeže. Zamě eno na trojband. 

(d) Balíček aktivní hráč 2500,- /dva hráči - dva stoly/  

(i)  lok hod hráč u stolu s Edd , 2x blok 3hod divák VIP, eo eze ě ke p divák sta dard 

(ii) Platba ude pro závaz é potvrze í účasti provede a a účet sek e kara ol před začátke  ke pu 

(e) Balíček pasivní hráč 250,- /blok/ 

(i) blok 3hod hráč VIP balkon místo max.6, příze í stolek a . ,  eo eze ě ke p divák sta dard / den 

(f) Divák standard 100,- / blok / místa kategorie standard 

(g) Reprezentace ženy a junio i, jeden balíček aktivního hráče zdarma /Hambálková, Ettel/ 

(h) Členové svazu ženy a junio i vstup standard zdarma 

(i) Základní pravidla v době bloku 

(i) v her ě ude klid, ko u ikovat s Edd  ůže pouze aktiv í hráč 

(j) Exhibice Eddyho Leppense - BC LakoPlast Trmice 

(i) Termín 16. srpna 2018, program v režii pořadatele 

(ii) poplatek sekci 13.000,- €  

Oddíl 3.02 Mistrovství světa B a kongres UMB 

(a) Káhira (EG) – íjen 2018 – účastníci – Hájek Radovan – Bača Libor 

Oddíl 3.03 Podmínky reprezentace ME Brandenburg an der Havel 2019 

(a) Obecně p íspěvek dle umístění na MČR resp. dle nasazení na danou akci 

(b) Obecně sekce hradí, jednotlivci a družstva 100% nákladů na startovné, dopravu, ubytování 

(c) Hráč 1,2 bez spoluúčasti 3,4 spoluúčast 2000,- další v po adí 4000,- 

(d) Družstvo každý hráč 1,2 bez spoluúčasti 3,4 spoluúčast 2000,- další 4000,- 
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Oddíl 3.04 Podmínky reprezentace ME klubových týmů Porto  

(a) P íspěvek sekce možno čerpat pouze na startovné, dopravu, ubytování 

(b) Dle konečného po adí extraligy p íspěvek 1. 50.000,- 2. 25.000,- zbytek nákladů v režii klubů. 

Oddíl 3.05 Dunajský pohár 

(a) P íspěvek mistru ČR na po adatelství či účast v zahraničí 10.000,- 

Oddíl 3.06 Metodika nasazení na mezinárodní akce 

(a) MS, ME, GP – první pozice nasazení vyhrazena pro aktuálního mistra. Nasazení na další pozice proběhne dle 
aktuálního žeb íčku CEB, UMB /pokud je evidován/.  

 

Článek IV. Projekty mládež, kategorie kadet-junior, ženy 

(a) odsouhlasen balíček aktivní hráč kemp Eddy Leppens - Hambálková a Ettel /Krausová/ 
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Článek V.   WEB, JVG, DATA, PRAVIDLA 

Oddíl 5.01 Výsledkový servis JVG 

(a) Požadavek na soutěž družstev ve skladbě 2x individuálně a 1x scotch double 

(b) Požadavek na rozší ení prezentace profilů klubů o herní materiál. Viz Usnesení VH sekce 

(c) Průběžné další požadavky na úpravy Výsledkového servisu eší Bača L. 

(d) Požadavek na hráče, aby si ve Výsledkovém servisu aktualizovali / založili účet za účelem odsouhlasení 
zpracování osobních údajů /GDPR/. 

(e) Výzva klubům k využívání Neoficiální sekce Výsledkového servisu k zápisu jakýkoliv klubových soutěží či 
turnajů 

Oddíl 5.02 Regionální amatérské soutěže 

(a) Monitoring a oslovení regionálních amatérských soutěží. Nabídka možnosti využívání Výsledkového servisu 
sekce. První fáze oslovení Čechy Kohout Š., Morava Dvo áček J., Lužická a Ústecko-orlická liga Šlambor A. 

(b) Nabídka na finálový regionální, zemský či republikový finálový den. 

Oddíl 5.03 Pravidla 

(a) V této sezóně dojde k modernizaci pravidel karambolu a doplnění o disciplínu 5pins 

(b) Byl odsouhlasen p eklad pravidel CEB-UMB WC-GP 3B 

(i) zde o e ě e í regulována privátní účast hráčů. Ostatní dokumenty budou ponechány v originále. Nominace je 

v kompetenci VV sekce. 

Oddíl 5.04 Porušení SŘ, neodehrání utkání soutěže 

(a) Na základě Usnesení VH sekce schválen postih klubu za porušení S , neodehrání utkání soutěže družstev 
organizovaných p ímo VV sekce, I. a II. liga resp. extraliga a národní ligy. 

(b) Mimo APP uváděné dle Disciplinárního ádu ČMBS čl.3.2.1 odsouhlasen p íspěvek 5.000,- na účet sekce za 
každé neodehrané utkání. Z této částky bude 1/2 zaslána na účet domácího týmu na krytí výloh. Sportovně 
pak po každé kontumace. P i druhém navíc odpočet 2 bodů ve výsledkové tabulce. T etí proh ešek znamená 
nejen sankce, ale i vyloučení ze soutěže. 

Oddíl 5.05 Media 

(a) Pro veškeré mediální záležitosti, propagaci našeho sportu /články, reportáže apod./ na všech úrovních lze 
samoz ejmě využívat kanály sítí, které sekce karambol využívá /web, Facebook, Twitter/. V p ípadě zájmu 
kontaktovat Baču L. 
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Oddíl 5.06 Obecné 

(a) Nadále platí výzva pro členy sekce, hledá se vhodný program s možností p evodu do PDF. P edpokládá se 
trvalé umístění na stránkách sekce k tisku a tvorbě svazových diplomů. 

(b) VV sekce vyzývá členy k jejich vyšší aktivitě, zejména pak na fóru sekce 

Článek VI. HOSPODAŘENÍ, MATRIKA, SVAZOVÉ PROJEKTY 

Oddíl 6.01 Ekonomika 

(a) Viz. transparentní účet sekce. Na webu sekce zve ejněny dokumenty za první pololetí 2018, 2018 SEKCE účto 
01-06 a 2018 REGION kredit 01-06 založeno v sezóně 2018-19 

(b) Obecně finanční prost edky se vyplácejí pouze proti ádným účetním dokladům, bez záloh, kontrolní orgány 
ČUS, MŠMT, ČOV vyžadují každý doklad v písemné formě se všemi náležitostmi. 

Oddíl 6.02 Matrika ČMBS 

(a) Zástupci klubů provedou v matrice ČMBS nasazení hráčů do aktuální sportovní sezony. Nejpozději do konce 
srpna. STK regionů provedou k 1. zá í kontrolu, zda všechny kluby mají nasazeny hráče dle soupisek týmů. 
Viz. Aktuality ve Výsledkovém servisu 

(b) Požadavek na hráče, aby si matrice ČMBS aktualizovali / založili účet za účelem odsouhlasení zpracování 
osobních údajů /GDPR/. 

(c) Požadavek rozší it o zpoplatněnou službu hostování do zahraničí.  

(i) Ma ipulač í poplatek ,- 

(d) Za aktualizaci svých dat ve svazové matrice si odpovídá každý sám. Tedy klub a hráč. 

 

 

Zapsal: Aleš Šlambor 

Prezident ČMBS sekce karambol     

V Praze dne 14. 7. 2018 

Zápis odsouhlasen emailovou formou 
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	(b) Předpokládané datum vydání prvotní verze – konec července

	Oddíl 2.02 TD MS 2018-19:
	(a) Odsouhlasen model soutěží
	(i) extraliga Čechy a Morava 2018-19 MS TD D3 ELČ /6 týmů/ a 2018-19 MS TD D3 ELM tříčlenná družstva /8 týmů/
	(ii) národní liga Čechy 2018-19 MS TD D3 NLČ tříčlenná družstva /8 týmů/
	(iii) první dva celky EL postup do finálové části MČR MS TD D3 /pořadatelé české kluby/, vítěz účast na Dunajském poháru /pořadatel ČR/
	(iv) AKTUALIZACE SŘ - u NLČ upraveny limity karambolů a náběhů

	(b) Odsouhlasen model MČR
	(i) Pořádané MČR – kádr 52/2 /pořadatel TJ Sokol Hodonín/, kádr 52/1, jednoband
	(ii) Hledají se pořadatelé zbylých MČR – v případě zájmu kontaktovat ambasadora TD Dvořáčka J.
	(iii) MČR 52/2, 1B a 3B  jsou kvalifikační na MČR v trojboji – závěr sezony – Fulnek
	(iv) AKTUALIZACE SŘ – upraveny limity karambolů a náběhů

	(c) Privátní turnaje
	(i) 16. ročník Turnaje Mistrů Města Bohumína – předpokládaný termín 14. – 16. prosince


	Oddíl 2.03 TD ZS 2018-19
	(a) Odsouhlasen model MČR
	(i) Podzim 2018 – budou odehrány MČR kádr 47/2 /pořadatel TJ Sokol Žižkov/, Kádr 71/2 /pořadatel BC LakoPlast Trmice/, jednoband /pořadatel BC Havířov/ – kvalifikační turnaje na ME Brandenburg an der Havel 2019
	(ii) pro sezonu 2018-19 není uvažováno se soutěží družstev nebo seriálem turnajů jednotlivců ZS TD. Možný je ale přípravný turnaj před ME.


	Oddíl 2.04 3B MS 2018-19
	(a) Odsouhlasen model MČR
	(i) MČR v 3B na MS jednotlivců, tříčlenná družstva /pořadatel BC Ponětovice/ - květen / červen 2019
	(ii) MČR dvoučlenná klubová družstva 3B MS - BC Řipská Praha - úvod sezony - kvalifikační turnaj na ME 3B D2 MS
	(iii) Hledá se pořadatel MČR 3B – v případě zájmu kontaktovat ambasadora 3B Kohouta Š.
	(iv) Padl návrh na potencionální vznik soutěže 3B MS na úrovni Čech a Moravy

	(b) Privátní turnaje
	(i) 4. ročník Ponětovického trojbandu – termín 10. – 12. května


	Oddíl 2.05 3B ZS 2018-19
	(a) Odsouhlasen model soutěží
	(i) extraliga celorepubliková soutěž 2018-19 ZS 3B D4 čtyřčlenná družstva /8 týmů/
	(ii) první liga celorepubliková soutěž 2018-19 ZS 3B D4 čtyřčlenná družstva /6 týmů/
	(iii) dojde k aktualizaci a sjednocení SŘ těchto soutěží – postup / sestup
	(iv) startovné do soutěží družstev - extraliga 2000,-, první liga 1000,-
	(v) startovné bude použito na příspěvek sekce mistru a vicemistru pro ME klubových týmů Porto
	(vi) Zápasy Extraligy budou odehrány výhradně na čas – požadavek na LiveScore – viz Fórum sekce vlákno Webové počitadlo výsledkového servisu

	(b) Odsouhlasen modely turnajů jednotlivců
	(i) Seriál Velkých cen 3B ZS – požadavek na 6 turnajů
	(ii) Dojde k aktualizaci SŘ – změna systému turnaje, nasazování /Z-systém/
	(iii) MČR 3B ZS jednotlivci - dojde k aktualizaci SŘ – změna systému turnaje, nasazení, definice AGP
	(iv) MČR 3B ZS dvojice – zatím není známo, zda se bude hrát klasickým formátem nebo Scotch double
	(v) Veškeré zápasy VC a MČR budou odehrány na čas - požadavek na LiveScore - viz Fórum sekce vlákno Webové počitadlo výsledkového servisu


	Oddíl 2.06 MLÁDEŽ
	(a) Výzva klubům, členům o pomoc se zmapováním mládežnických hráčů v ČR za účelem organizace MČR
	(i) Víkendový formát – věk do 21- let – disciplíny volná hra a trojband

	(b) Obecně VV sekce navrhuje nejen finanční podporu přímo trenérům, ale i klubům např. formou dotovaného materiálu

	Oddíl 2.07 ROZHODČÍ
	(a) Odsouhlasena agenda ROZHODČÍ ČMBS
	(i) Nastavení rozhodcovského stavu. První fáze rada rozhodčích za účasti VV sekce a zástupců jednotlivých regiónů, následně vytvoření komise rozhodčích ve struktuře svaz - sekce - region – klub.
	(ii) Už nyní je potřeba, aby regióny a kluby podaly návrhy na své zástupce


	Oddíl 2.08 OBECNÉ
	(a) Nominační turnaje, MČR s nominací na ME a MS budou odehrána přednostně na sukně Iwan Simonis
	(i) V každém případě bude používán jednodruhový materiál či kombinace garantované výrobcem

	(b) Všechny AKCE podporované ČMBS sekcí karambol budou muset splňovat závazně stanovená kritéria:
	(i)  po sportovní stránce - materiál / nové nebo zánovní/, organizace /proškolení rozhodčí/, zápis výsledků online /livescore viz Usnesení VH sekce bod 5.10/
	(ii) po stránce prezentace a propagace -  pozvánky, plakáty, fotogalerie, videogalerie /živý přenos, reportáž/, článek z akce apod.
	(iii) V plánu je vytvořit souhrnný dokument Organizace turnaje

	(c) VV sekce bude striktně skrze hlavního rozhodčího turnaje postihovat nedodržení předepsaného úboru hráčů. Viz. Dokument Úbor 18-19
	(d) Prohřešky, přestupky a pokuty za 2018 budou součástí fa 01/2019, pokud nerozhodně VV sekce jinak
	(e) Všechny AKCE přímo pořádané VV sekce karambol, budou dotovány pohárem pro vítěze a sadou medailí


	Článek III. REPREZENTACE
	Oddíl 3.01  Kemp s Eddy Leppensem
	(a) Místo konání – TJ Sokol Žižkov – Koněvova 19, Praha 3
	(b) Termín konání – 10. – 15. srpna 2018
	(c) Určeno pro mládež, reprezentantky, reprezentanty, trenéry mládeže. Zaměřeno na trojband.
	(d) Balíček aktivní hráč 2500,- /dva hráči - dva stoly/
	(i) 2x blok 3hod hráč u stolu s Eddym, 2x blok 3hod divák VIP, neomezeně kemp divák standard
	(ii) Platba bude pro závazné potvrzení účasti provedena na účet sekce karambol před začátkem kempu

	(e) Balíček pasivní hráč 250,- /blok/
	(i) blok 3hod hráč VIP balkon místo max.6, přízemí stolek max.4,  neomezeně kemp divák standard / den

	(f) Divák standard 100,- / blok / místa kategorie standard
	(g) Reprezentace ženy a junioři, jeden balíček aktivního hráče zdarma /Hambálková, Ettel/
	(h) Členové svazu ženy a junioři vstup standard zdarma
	(i) Základní pravidla v době bloku
	(i) v herně bude klid, komunikovat s Eddym může pouze aktivní hráč

	(j) Exhibice Eddyho Leppense - BC LakoPlast Trmice
	(i) Termín 16. srpna 2018, program v režii pořadatele
	(ii) poplatek sekci 13.000,- (500€)


	Oddíl 3.02 Mistrovství světa 3B a kongres UMB
	(a) Káhira (EG) – říjen 2018 – účastníci – Hájek Radovan – Bača Libor

	Oddíl 3.03 Podmínky reprezentace ME Brandenburg an der Havel 2019
	(a) Obecně příspěvek dle umístění na MČR resp. dle nasazení na danou akci
	(b) Obecně sekce hradí, jednotlivci a družstva 100% nákladů na startovné, dopravu, ubytování
	(c) Hráč 1,2 bez spoluúčasti 3,4 spoluúčast 2000,- další v pořadí 4000,-
	(d) Družstvo každý hráč 1,2 bez spoluúčasti 3,4 spoluúčast 2000,- další 4000,-

	Oddíl 3.04 Podmínky reprezentace ME klubových týmů Porto 2019
	(a) Příspěvek sekce možno čerpat pouze na startovné, dopravu, ubytování
	(b) Dle konečného pořadí extraligy příspěvek 1. 50.000,- 2. 25.000,- zbytek nákladů v režii klubů.

	Oddíl 3.05 Dunajský pohár
	(a) Příspěvek mistru ČR na pořadatelství či účast v zahraničí 10.000,-

	Oddíl 3.06 Metodika nasazení na mezinárodní akce
	(a) MS, ME, GP – první pozice nasazení vyhrazena pro aktuálního mistra. Nasazení na další pozice proběhne dle aktuálního žebříčku CEB, UMB /pokud je evidován/.


	Článek IV. Projekty mládež, kategorie kadet-junior, ženy
	(a) odsouhlasen balíček aktivní hráč kemp Eddy Leppens - Hambálková a Ettel /Krausová/

	Článek V.   WEB, JVG, DATA, PRAVIDLA
	Oddíl 5.01 Výsledkový servis JVG
	(a) Požadavek na soutěž družstev ve skladbě 2x individuálně a 1x scotch double
	(b) Požadavek na rozšíření prezentace profilů klubů o herní materiál. Viz Usnesení VH sekce
	(c) Průběžné další požadavky na úpravy Výsledkového servisu řeší Bača L.
	(d) Požadavek na hráče, aby si ve Výsledkovém servisu aktualizovali / založili účet za účelem odsouhlasení zpracování osobních údajů /GDPR/.
	(e) Výzva klubům k využívání Neoficiální sekce Výsledkového servisu k zápisu jakýkoliv klubových soutěží či turnajů

	Oddíl 5.02 Regionální amatérské soutěže
	(a) Monitoring a oslovení regionálních amatérských soutěží. Nabídka možnosti využívání Výsledkového servisu sekce. První fáze oslovení Čechy Kohout Š., Morava Dvořáček J., Lužická a Ústecko-orlická liga Šlambor A.
	(b) Nabídka na finálový regionální, zemský či republikový finálový den.

	Oddíl 5.03 Pravidla
	(a) V této sezóně dojde k modernizaci pravidel karambolu a doplnění o disciplínu 5pins
	(b) Byl odsouhlasen překlad pravidel CEB-UMB WC-GP 3B
	(i) zde obecně není regulována privátní účast hráčů. Ostatní dokumenty budou ponechány v originále. Nominace je v kompetenci VV sekce.


	Oddíl 5.04 Porušení SŘ, neodehrání utkání soutěže
	(a) Na základě Usnesení VH sekce schválen postih klubu za porušení SŘ, neodehrání utkání soutěže družstev organizovaných přímo VV sekce, I. a II. liga resp. extraliga a národní ligy.
	(b) 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 1/2 zaslána na účet domácího týmu na krytí výloh. Sportovně pak po každé kontumace. Při druhém navíc...

	Oddíl 5.05 Media
	(a) Pro veškeré mediální záležitosti, propagaci našeho sportu /články, reportáže apod./ na všech úrovních lze samozřejmě využívat kanály sítí, které sekce karambol využívá /web, Facebook, Twitter/. V případě zájmu kontaktovat Baču L.

	Oddíl 5.06 Obecné
	(a) Nadále platí výzva pro členy sekce, hledá se vhodný program s možností převodu do PDF. Předpokládá se trvalé umístění na stránkách sekce k tisku a tvorbě svazových diplomů.
	(b) VV sekce vyzývá členy k jejich vyšší aktivitě, zejména pak na fóru sekce


	Článek VI. HOSPODAŘENÍ, MATRIKA, SVAZOVÉ PROJEKTY
	Oddíl 6.01 Ekonomika
	(a) Viz. transparentní účet sekce. Na webu sekce zveřejněny dokumenty za první pololetí 2018, 2018 SEKCE účto 01-06 a 2018 REGION kredit 01-06 založeno v sezóně 2018-19
	(b) 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.

	Oddíl 6.02 Matrika ČMBS
	(a) Zástupci klubů provedou v matrice ČMBS nasazení hráčů do aktuální sportovní sezony. Nejpozději do konce srpna. STK regionů provedou k 1. září kontrolu, zda všechny kluby mají nasazeny hráče dle soupisek týmů. Viz. Aktuality ve Výsledkovém servisu
	(b) Požadavek na hráče, aby si matrice ČMBS aktualizovali / založili účet za účelem odsouhlasení zpracování osobních údajů /GDPR/.
	(c) Požadavek rozšířit o zpoplatněnou službu hostování do zahraničí.
	(i) Manipulační poplatek 200,-

	(d) Za aktualizaci svých dat ve svazové matrice si odpovídá každý sám. Tedy klub a hráč.



