
ZÁPIS
členské schůze JmR, konané dne 13.9.2020

Přítomní:
BC Ponětovice, KK DD Dolní Dunajovice, BK Rosice, Sokol Znojmo, AKK Brno, SKK Vedra Slatina, 
SKK Veselí nad Moravou, Sokol Pohořelice, BC Nové Město na Moravě, TJ BOPO Třebíč, Sokol Otnice, 
Sokol Hodonín, Orel Bicra Rajhrad

Omluvení:
K.P.K. Vyškov, SK Žarošice

Program schůze:

1. Úvod

Schůze zahájena cca ve 14.15 hod.

V úvodu schůze, před projednáváním bodu 2. si vzal slovo Vl. Burian (BC Ponětovice) a seznámil přítomné s
připravovanými změnami sekce karambol pro sezonu 2021/2022 (statut rozhodčího, školení rozhodčích). 
Kluby se musí připravit na nové povinnosti, tato skutečnost nebyla plénem přijata příliš pozitivně, z pléna se 
ozývaly hlasy, že připravované novinky mohou mít přímý negativní vliv na samotnou existenci malých klubů.

2. Hygienická (a další) opatření v éře COVID-19

Vl. Burian (BC Ponětovice) projevil nesouhlas se zařazením článku 6. Hygienická (a další) opatření v éře 
COVID-19. Hlavní výhrada směřovala ke zrušení povinnosti stolových rozhodčích v sezoně 2020/21 (články 
6.1 a 6.2 v návrhu SŘ pro sezonu 2020/21). Na základě výhrad došlo k přeformulování uvedených článků - v
původním návrhu se uvažovalo, že o povinnosti stolového rozhodčího se podělí oba hráči u stolu, nově se 
do návrhu zaneslo, že povinnosti stolového sudího převezme hráč domácího týmu a hostující hráč je 
povinností zcela zproštěn. 

Změna článku 6. SŘ byla následně schválena většinou přítomných.

3. Soutěžní řád pro sezonu 2020/21.

T. Rösner (Sokol Znojmo) přednesl návrhy, které mu v předchozím období přistály v e-mailové poště.

 • návrh na zrušení K52/1 v JM 1. třídě TD.
  Návrh nebyl přijat

• návrh na úpravu disciplín v v JM 1. třídě TD (přesun K52/1 z volné hry do kádrů)
  Návrh nebyl přijat

Vl. Burian (BC Ponětovice) navrhl dílčí úpravy článků v návrhu SŘ. Jednalo se o články 1.9 (faktická chyba v
původní formulaci článku – obratem byla učiněna oprava) a 2.3 (nově může družstvo hrající soutěže JMR 
nastoupit oslabené o 1 hráče maximálně 1x za sezonu, v opačném případě následuje sankce).

Návrhy byly přijaty.



M. Kalábek (Sokol Hodonín) navrhl vypuštění článku 3.2 z návrhu SŘ (znění článku: Do ligových soutěží se 
může přihlásit pouze družstvo 1. třídy).

Vypuštění článku 3.2 bylo schváleno většinou přítomných.

4. Soutěže TD+3B pro sezonu 2020/21

Limity v soutěžích družstev i jednotlivců, se pro sezonu 2020/21 nemění.

Rozdělení přeborů jednotlivců:
• Oblastní přebor volná hra Hodonín
• Oblastní přebor kádr 52/2 AKK Brno
• Oblastní přebor jednoband Rajhrad
• Oblastní přebor trojband Ponětovice

Přesné termíny budou upřesněny v průběhu sezony 2020/21, uskutečnění se předpokládá v termínu 
duben 2021.

5. Diskuze

6. Závěr

Schůze ukončena cca v 15.30

Zapsal: Tomáš Rösner


