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2022 ZÁPIS A USNESENÍ VH ČMBS SEKCE KARAMBOL 

 
 
ad.1  Schválení programu VH   

VH schválila program předložený VV sekce optickou většinou 
 

ad.2a Volba pracovního předsednictva, volební a mandátové komise.  
2.1 VH zvolila pracovní předsednictvo A. Šlambor, L. Bača, V. Pechman 

        2.2 pracovním předsednictvem byl zvolen předsedající VH A. Šlambor 
2.3 VH zvolila členy mandátové a volební komise - předseda P. Tolar, P. Gajda, 
P. Adámek 

            2.4 pracovní předsednictvo pověřilo zápisem dle čl. 5 jednacího řádu L. Baču 
            2.5 VH bere na vědomí složení návrhové komise dle čl. 4 jednacího řádu 
   
ad.2b Zpráva volební a mandátové komise  

3.1 VH vzala na vědomí zprávu mandátové komise o usnášení řádné VH 
3.2 pozváno 54 zástupců klubů, přítomno 38 (potřebná většina hlasování 20, tří 
pětinová většina 23).  
3.3 zpráva schválena optickou většinou 

 
ad.3  Zpráva prezidenta sekce 

VH vzala na vědomí zprávu prezidenta sekce A. Šlambor 
 
ad.4 Představení kandidátů do volených funkcí 

VH byl představen nový tým VV výboru sekce 
 

ad.5  Volby do volených funkcí. Volba přítomno 37 hlasů, pro 23, zdrželo se 13, proti 
1. 
5.1 VH zvolila prezidentem sekce – p. Tauterman V. 

  5.2 VH zvolila viceprezidentem sekce – p. Pechman V. 
5.3 VH zvolila ambasadora 3B – p. Bača L. 



 

 
 
 

Českomoravský billiardový svaz / The Billiard Association of the Czech Republic 
 

 

 

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.jvg.cz • karambol@cmbs.cz • transparentní účet č.ú. 212 931 763 / 0600 

 
2 

 

  5.4 VH zvolila ambasadora TD – p. Purkyt T. 
5.5 VH zvolila členem KRK sekce – p. Šlambor A. Zvolen optickou většinou. 
5.7 VH vzala na vědomí, že členem VV sekce je i GS svazu volený VH svazu  

 
ad.7  Zpráva volební komise 

VH vzala na vědomí a schválila, program, pracovní předsednictvo, volební a 
mandátovou komisi VH, zprávu prezidenta sekce 
VH zvolila nový VV sekce a člena KRK sekce 
volby proběhly řádně a bez připomínek, pro 100% všech 38 delegátů 

 
ad.8  VH sekce byla přerušena, pokračovat bude po ukončení VH svazu 
 
ad.9     Návrh a schválení rozpočtu pro rok 2022   

Tauterman V. představil rámcový návrh rozpočtu.  
 Návrh byl optickou většinou přijat. 
 
ad.10 Regiony 

10.1 Usnesením VH regionu schválit vedení regionu a pravidla rozdělování 
finančních prostředků 
10.2 Usnesením VH regionu nastavit a řídit soutěže 
10.3 Kredit regionu – 100,- Kč, příspěvek rozhodčí, 150,- Kč vedení regionu, 
250,- Kč podpora pořádaných akcí 
 

Ad.11 Soutěže 2022 
 11.1 Proběhla diskuze nad podobou soutěží pro sportovní sezonu 2022/2023. 
 Není předpoklad pro zásadní změny v podobě mistrovských soutěží. 
 11.2 Šlambor A. navrhl pro diskuzi využívat nástroj matriky ČMBS Anketa 
  
Ad.12 Sloučení regionů SM a StM 
 12.1 Proběhla diskuze nad sloučením těchto dvou regionů s výsledkem, že si 
 toto rozhodnou sami regiony 
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ad.13  Pokračování VH sekce – Diskuze – Usnesení delegátů 
13.1 Hudák J. vznesl dotaz ohledně MČR 3B D2 a nominace na ME, MS 
národních týmů 
13.2 Szczeponek P. vznesl dotaz ohledně Dunajského poháru. Burian V. 
informoval, že termín konání stanov není a chybí hlavní organizátor 
13.3 Sedláček R. navrhuje, aby hráči soupisky družstva odehráli první 4 utkání 
sezony 
13.4 Pešta M. vznesl dotaz ohledně pokračování projektu Trenér na cestách. 
Pechman V. nabídl možnost podobného tréninku v disciplíně 5-pins 
L. Bača informoval: 
13.3 o hostovacím a přestupním termínu - 1. 6. - 15. 7. 2022 
13.4 povolena možnost nasazovat hráče do sezony 2022/2023 od 1. 7. 
13.5 přihlášky družstev do ZS 3B D4, MS TD + 3B D3 - do 15. 7. 
13.6 kalendář sekce karambol  očekávané datum vydání cca polovina srpna 
13.7 vyzval k obsazení pořadatelství turnajů sekce v následující sportovní 
sezóně 
13.8 školení rozhodčích |schůzka KRSK | regionální školení | říjen výběr 
kandidátů pro nominaci na rozhodčí CEB 
13.9 vyzval k zápisu výsledků privátních, klubových turnajů do JVG 

        
 

ad.14  Návrh a schválení usnesení VH   
VH schválila usnesení VH sekce optickou většinou  

 
ad.15  Závěr VH sekce 
 

VH ČMBS sekce karambol Praha, 12. 6. 2022 
 
Zapsal člen pracovního předsednictva L. Bača 


