SCHŮZE ZÁSTUPCŮ ODDÍLŮ STŘEDOČESKÉ, ZÁPADOČESKÉ A SEVEROČESKÉ OBLASTI ČMBS
Datum konání: 23.6.2019
Přítomni:
viz prezenční listina na konci dokumentu
Na této schůzi bylo dohodnuto a odhlasováno:
1. Limit karambolů i náběhů zůstane zachován v obou třídách ve všech disciplínách tak jako v sezoně 2018-19.
2. Do 31.7 2019 všechny kluby nahlásí počet a názvy družstev hrající soutěže TD a 3B. Názvy družstev si každý
klub může určit sám. Např. Strahov Diablos. Jmenný seznam hráčů jednotlivých družstev je třeba nahlásit do
31.8.2019.
3. a. Kluby mající zájem o pořádání přeboru zašlou požadavek na mail tomas.mon@seznam.cz do 31.7.2018.
Přednost dostanou kluby, které v uplynulé sezoně nepořádali žádný přebor a splnily podmínku 3b. Částka
vyplácená za pořádání přeboru bude 6000Kč.
b. Každý klub musí vyslat minimálně 1 hráče na všechny přebory v disciplínách, kterých se v dané sezoně klub
aktivně účastní, jinak nemá možnost v dalších dvou sezónách pořádat přebor a tudíž ani čerpat odměnu za
přebor. Příklad: TJ Dioss Nýřany hrají pouze TD, tak by měli vyslat min. 1 hráče na přebor VH, kádr a 1B. SK
Karambol Praha hrají TD MS i 3B MS, tak by měli vyslat hráče na všechny přebory MS. BC Ekvita Kladno hrají
pouze 3B MS i ZS, měli by vyslat hráče na přebory 3B MS a 3B ZS.
4. Na konci sezony bude provedeno vyhodnocení a předání odměn (poháry a medaile) prvním třem družstvům
v každé třídě a disciplíně (1.tř. TD, 2.tř. TD a 1.tř. 3B), které budou hrazeny ze všech oblastí procentuálně,
podobně jako přebory. Procentuální rozdělení bude známo až při zahájení sezony podle počtu aktivních hráčů
v klubech.
5. Ve všech třech soutěžích se bude striktně dodržovat dress code B (vyjímky jsou povoleny pouze ze
zdravotních důvodů s lékařským potvrzením). To platí i pro hráče hrající oblastní přebory. Hráč, který nebude
splňovat podmínky ustrojení, nebude připuštěn k zápasu, startovné se mu nevrací a zápas mu bude skrečován.
6. Pokud klub nevyšle žádného zástupce na schůzi oblastí bez pádného důvodu, bude mu uložena pokuta
500Kč, kterou zaplatí na konto oblasti.
Zápis provedl:

Tomáš Mondšpígl
předseda StřO a SO ČMBS
sekce karambol

