Českomoravský billiardový svaz / The Billiard Association of the Czech Republic
Zápis jednání Výkonného výboru ČMBS sekce karambol – březen 2021

VV SEKCE KARAMBOL ČMBS
EMAILOVÁ KORESPONDENCE, VIDEOKONFERENCE
BŘEZEN 2021
PROGRAM – ZÁPIS – USNESENÍ

Článek I.

ÚČASTNÍCI



Aleš Šlambor – prezident sekce



Libor Bača – viceprezident sekce



Vít Pechman – ambasador 5-pins



František Nejedlo – generální sekretář ČMBS
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Článek II.
Oddíl 2.01
(a)

PROGRAM
Sportovní sezona 2020/21

VV sekce projednal návrh na ukončení mistrovských soutěží sezóny 2020/21

(i) Tým ZS ve složení Libor Bača viceprezident sekce, Vít Pechman člen VV sekce 5-pins.
(ii) Tým MS ve složení Aleš Šlambor president sekce, Vladimír Burian ambasador MS Morava, Martin Pešta
ambasador MS Čechy.
(iii) Regionální složení zástupců - Tomáš Mondšpígl, Jiří Vít, Jaroslav Mrkvička, Tomáš Rösner, Ing Miroslav Vala, Petr
Gajda, Mojmír Dunaj, Zbyněk Žabenský.
(iv) Soutěže řízené přímo VV sekce a regionální soutěže jsou s definitivní platností ukončeny. Nebudou vyhlášeny
konečné výsledky soutěží /dosažené výsledky zůstanou evidovány ve statistikách/. Ostatní plánované soutěže
2020/21 nebudou do 30.06.2021 uskutečněny. Výjimkou může být soutěž 3B D2 ZS.
(v) Nasazení do následující sportovní sezony bude dle výkonů dosažených v sezoně 2019/20.
(vi) Vzhledem k přetrvávajícím vyhlašovaným zákazům a stupňům omezení, což může vést pouze k uvolnění na
stupeň PES3 tedy max. 10lidí ve vnitřním sportovišti, VV sekce pro udržení a restartu výkonnosti, dává prostor k
dohodě družstev využít utkání nalosovaných soutěží a ta odehrát. Výsledky klasicky zapsat do výsledkového
servisu. U těchto utkání nevzniká nárok na finanční podporu.
(vii) VV sekce karambol vyhlašuje projekt regionálních soutěží „region 21“ termín vyhlášení 30.03.2021
organizace plně v kompetenci „regionální zástupci – řízení turnaje pořadatelský klub – VV sekce schvaluje“;
pro ZS kategorie turnaje REGION a I.tř pro disciplínu 3B, REGION pro disciplínu 5-pins /schválena výjimka ČR/;
pro MS kategorie turnaje REGION a I.-II.-III.-IV.tř“ pro disciplíny zařazené v programu příslušné soutěže;
pro jeden turnaj každé kategorie v každé disciplíně je garantována finanční podporu z rozpočtu sekce;
v případě většího zájmu, kumulace nebo naopak preference disciplín je možná, vyžadován souhlas VV sekce;
podmínky účasti a zařazení hráče do kategorie turnaje je vázána k soutěži, kde je veden na soupisce družstva,
kategorie REGION je určena hráčům NL;
bude uplatněno výhradně volné přihlašování, kdo se nahlásí dříve, má přednost bez ohledu na výkonnost,
nicméně je nutné zajistit účast min. zástupců tří-čtyř-pěti různých klubů, uplatní se opět pravidlo volného
přihlašování, nejmenší velkost turnaje stanovena pro šest účastníků,
startovné není předepsáno, trofeje a ceny nejsou předepsány, iniciativa v režii pořadatele vítána;
počet možných účastníků se nedá předem odhadnout, podmínkou bude nadále plnění vyhlášených omezení,
PES3 max.10, PES2 max.50 z těchto důvodů je nařízena povinnost hráče zapojit se i jako rozhodčí, organizátor
zajistí rozpis.
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(viii) VV sekce karambol schválil k projektu regionálních soutěží „region 21“ finanční podporu přímo z rozpočtu sekce:
paušální náhrada 3000,- turnaj 6-9 hráčů /min. hráči ze tří klubů/
paušální náhrada 4000,- turnaj 9-12 hráčů /min. hráči ze čtyř klubů/
paušální náhrada 5000,- turnaj nad 12 hráčů /min. hráči z pěti klubů/
náhrada bude krácena o 1000,- za každé nedodržení min. požadavku účasti odlišných klubů,
regionální zástupci obratem kontaktují některého člena VV sekce tak, aby si ověřili možnosti.
(ix) Tým MS zrealizuje pracovní aktiv do VH 2021 zvlášť pro NL Čechy a NL Moravy určený kapitánům družstev NL,
nosným tématem je změna nastavení soutěží 2021/22, zapracování odolnějšího a flexibilnějšího systému proti
zásahům vyšší moci.
(x) VV sekce karambol schválil pro pořadatele VC, MČR sezóny 2021/22 dodat nové koule zdarma.

Oddíl 2.02
(a)

Hospodaření

VV sekce rozhodl o úpravě rozpočtových pravidel na sezónu 2020/21

(i) VV konstatuje, do dnešního dne uhradilo členský poplatek 48 z 56 klubů ČMBS sekce karambol
(ii) Touto formou VV sekce vyzývá kluby BC Nové Město na Moravě, Billiard club Kladno, K.P.K. Vyškov, SK Billiard
Žarošice, TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou, TJ Sokol Hodonín, TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou, TJ Tesla Pardubice o
nápravu této povinnosti.
(iii) Na základě rozhodnutí VV sekce karambol budou proti vystavené faktuře klubem vráceny zaplacené poplatky
vyjma členského příspěvku 1000Kč, dále podílu na nákladech kemp Leppens a pokut. Viz. email od generálního
sekretáře.

Oddíl 2.03
(a)

KRSK komise rozhodčích sekce karambol

Pravidla ČMBS sekce karambol.

(i) Realizační tým, Ing. Ladislav Poláček předseda KRSK, Pavel Szczeponek místopředseda KRSK, Mgr. Roman
Szczeponiec legislativec SK, Aleš Šlambor VV SK, Libor Bača VV SK delegát CEB
(ii) Revize a tvorba nových pravidel byla zahájena Pavlem Szczeponkem na podzim 2020 překladem pravidel CEB.
V březnu 2021 Pavel z realizačního týmu odstoupil, kolegové z týmu a VV sekce touto cestou děkuje Pavlovi za
odvedenou práci na této problematice.
(iii) Nová pravidla jsou tvořena ve formátu CEB se zapracováním pravidel UMB a současných ČMBS. Realizační tým
prozatím pracuje pouze na bázi videokonferencí a emailové korespondence, osobní jednání covid neumožňuje.
(iv) VV sekce odsouhlasil DPP za I. Q. 2021 Ing. Ladislav Poláček 5000Kč, Mgr. Roman Szczeponiec 20000Kč
(b)

Regionální školení rozhodčích II. třídy.

(i) Připraveno školení ZČR západočeského regionu, zkušební komisař Michal Vrba, Aleš Šlambor.
Termín realizace při uvolnění vládních omezení pro 10 lidí v klubu
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(ii) Připraveno školení JMR jihomoravského regionu, zkušební komisař Vladimír Burian, Radek Starý.
Termín realizace při uvolnění vládních omezení pro 30-40 lidí sál restaurace

Oddíl 2.04
(a)

Trenéři

Libor Bača oslovil zástupce francouzské billiardové federace (FFB) pana Marca Massé – vedoucího technické
komise FFB, za účelem pomoci s prací na tvorbě tréninkových metodických postupů pro potřeby ČMBS.

(i) Zjištěné informace byly emailovou formou předány k posouzení členům VV ČMBS, sportovní komise, zájemcům o
studium na VOŠ ČUS.
(ii) Tato skupina posoudí případný přínos materiálů FFB pro potřeby ČMBS. Měla by navrhnout strategii dalšího
postupu v této problematice.
(b)

Členové ČMBS Vít Pechman, Václav Dvořáček, Jan Hudák byli přihlášeni do obecné části trenérské licence II.
třídy VOŠ ČUS.

(i) Termín kurzů 28. – 30. května, 11 – 13. června 2021.

Oddíl 2.05
(a)

OH 2021

Vladimír Burian jménem BC Ponětovice garantoval pomoc při organizaci olympijského parku v Brně.

Oddíl 2.06

ME mládeže Ostrava

(a)

VV ČMBS jménem Libora Bači vstoupil do jednání se zástupcem CEB Didem Schintgenem ohledně
pořadatelství Euro Youth v plánovaném termínu 5. až 8. srpna 2021.

(b)

Po zvážení všech okolností se VV ČMBS rozhodl CEB informovat o zrušení pořadatelství Euro Youth 2021
Ostrava.

(c)

GS byl pověřen zastupováním sekce směrem k vyúčtování zálohy 150000Kč, VV sekce schválil klubu
příspěvek 20000Kč za již provedené přípravy.

Oddíl 2.07
(a)

CEB

Libor Bača se zúčastnil schůzky zástupců federací CEB datované na 4. březen 2021

(i) O průběhu jednání byl informován VV sekce.
(b)

CEB srkze svého generálního sekretáře pana Guirauda a sportovního ředitele Malacrity informoval o změnách
v kalendáři CEB.

(i) Plánované ME všech disciplín Antalya (TR) I. kvartál 2022 bylo posunuto o rok do další sportovní sezony 2022/23.
(ii) Pořadatelé plánovaných akcí I. polovina 2021 mají tedy možnost vzhledem k nejasné epidemické situaci a
odložení ME Antalya zažádat o přeložení akcí do následující sportovní sezony 2021/22.
(iii) ME jednoband Paiporta (ES) zrušeno. Nový termín 10. – 12. září 2021
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(iv) ME kádr 47/2 + kádr 71/2 Montbrison (FR) zrušeno. Nový termín 3. – 6. června 2022
(v) ME klubových týmů 3B Porto (PT) posunuto. Nový termín 24. – 29. srpna 2021. Nominace ČMBS je na základě
výsledků Extraligy 3B ZS ze sportovní sezony 2019/20 a to v pořadí TJ Sokol Žižkov, Billiard club Kladno.
(vi) ME 3B žen Halle Zoersel (BE) posunuto. Nový termín neznámý.
(vii) ME 3B národních dvojic Turecko posunuto. Nový termín neznámý.
(viii) ME 5-pins jednotlivců zrušeno. Nový termín neznámý.
(ix) ME 5-pins národních družstev Hall in Tirol (AT) zrušeno. Nový termín 12. – 15. května 2022.
(x) ME 3B jednotlivců Berlicum (NL). Termín 8. – 12. června je zatím platný. Nominace ČMBS je na základě
posledního MČR 3B ZS a to v pořadí Boháč M, Novák R. Hájek R. Náhradník Kozák A.
(xi) Byly zrušeny plánované letní tréninkové kempy pro juniory a ženy. Bude hledán nový termín.
(c)

Kozoom 3-cushion Challenge

(i) Martin Boháč byl nucen z důvodu komplikací s dopravou a karanténou odříci své pozvání na tento turnaj.
(d)

Classic Race Challenge kádr 47/2

(i) Marek Faus přijal pozvání na tento nový typ turnaje pořádaný CEB ve spolupráci s Kozoom.
(ii) ČMBS sekce karambol odsouhlasila hráči ekvivalent podpory v Kč ve výši 500€.
(e)

Kongres CEB

(i) Do poloviny dubna bude výborem CEB rozhodnuto, zda-li a jakou formou se uskuteční kongres CEB ve španělské
Valencii plánovaný na termín 19. června 2021.
(f)

Mezinárodní školení rozhodčích – Praha

(i) Libor Bača je v kontaktu s panem Carlosem Borrellem ohledně určení nového termínu školení rozhodčích pro
federace CEB.
(ii) Zatím bohužel uspořádání této akce nevypadá reálně ani v průběhu léta tohoto kalendářního roku.

Oddíl 2.08
(a)

Výsledkový servis

Probíhají úpravy na výsledkovém servisu a to zejména pro potřeby plánovaných mezinárodních turnajů pod
hlavičkou CEB na území ČR.

(i) O úpravách bude detailně informováno ve fóru výsledkového servisu.

ČMBS • Českomoravský billiardový svaz • Zátopkova 100/2 • Praha 6 - Břevnov 160 17
Spisová značka L2406 u Městského soudu v Praze • IČO 47608994 • www.cmbs.cz
SEKCE KARAMBOL • www.ceskykarambol.cz • karambol@cmbs.cz • transparentní účet č.ú. 212 931 763 / 0600

5

Českomoravský billiardový svaz / The Billiard Association of the Czech Republic
Zápis jednání Výkonného výboru ČMBS sekce karambol – březen 2021
Oddíl 2.09
(a)

Archiv ČMBS

Nadále probíhají práce na digitalizaci Archivu ČMBS. Data jsou ukládána na Google disk ČMBS.

Zapsal: Libor Bača
VV ČMBS sekce karambol
V Praze dne 30. 3. 2021
Zápis odsouhlasen emailovou formou
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