
    KOMUNIKÉ VV SK 19.03.2020 

 
    Vážení přátelé, 
  

• od 16.03.2020 do 24.03.2020 v sekci karambol platí ODLOŽENÍ veškerých akcí, 
          soutěží a zápasů 

• rozhodnutím VV sekce karambol, znění tohoto nařízení se mění na PŘERUŠENÍ 
          soutěžní sezóny 2019-20 na dobu neurčitou 

• po toto období se NEBUDOU KONAT, žádné akce spadající pod ČMBS sekci            
karambol, a to jak svazové, tak regionální úrovně 

• pro OBNOVENÍ a dohrání soutěžní sezóny 2019-20 bude rozhodné datum usnesení a 
          prohlášení krizového štábu vlády ČR, ve kterém dojde ke zmírnění či zrušení přijatých 
          omezení a opatření souvisejících s provozem sportovišť, obecným předpokladem bude 
          stabilizovaná bezpečnostní situace a pominou zdravotní rizika pro účastníky 

• VV sekce po konzultaci s pořadateli nejbližších plánovaných akcí je schopen dodržet 
          plánovaný termín kalendáře sekce, pokud rozhodný termín obnovení sezóny bude, 
         10 dní před akcí a u soutěžních zápasů 5 dní, pro kratší termín platí ODLOŽENÍ,   
          pro soutěže je případná vzájemně schválená aktivita klubů zkrácením termínu vítána 

• pro všechny odložené akce a všechny odložené zápasy bude vypsán NÁHRADNÍ 
          termín, a to jak na svazové, tak regionální úrovni 

• VV sekce karambol RESPEKTUJE nasmlouvané závazky a přijaté dotace pořadatelů,  
tuto skutečnost zohlední při sestavování kalendáře dohrávky soutěžní sezóny 2019-20  

• VV sekce karambol si vyhrazuje právo pro případ termínové tísně některé akce ZRUŠIT 
bez náhrady, u odložených zápasu soutěží, které nebudou mít vliv na, konečné pořadí                                    
medailistů, vyhlášení vítěze či mistra ČR, postup-sestup, se bude postupovat obdobně,  
soutěže se uzavřou a budou vydány platné konečné tabulky, nebo bude soutěž zrušena 

• odložené akce a zápasy sezóny 2019-20 budou dohrány do 13.9.2020 

• 1.9.2020 je termínem zahájení nové soutěžní sezóny 2020-21 

• akční, kreativní přístup a nasazení VV sekce karambol a činovníků regionální úrovně, 
je naší velkou devízou, je v našich možnostech nastartovat dohrání sezóny OBRATEM 

 
    Vážená kulečníková rodino, prožíváme nelehké období, nicméně jako sportovci umíme     
    zabojovat a nevzdávat se, v našem sportu je mentalita, trpělivost a preciznost klíčem, 
    používejme tedy naše přednosti a nevystavujme sebe a své okolí zákeřnému soupeři. 
 
    Všem přeje VV SK hodně zdraví a štěstí 

 


