
 

Zápis z valné hromady regionu Severní Morava 
 
Datum konání:  20.7.2022 
Místo konání:  Herna BC Havířov, J. Seiferta 1483/8 
 
Přítomni zástupci klubů: 
 
Za BC Ostrava:  Ladislav Richter 
Za BC Bohumín:  Miroslav Andrejovský 
Za BC Havířov:   Zdeněk Matoušek 
Za Vital Sports z.s. :  Zbyněk Žabenský 

Program a usnesení: 
  

1. Volba vedení  
 Byla vzána na vědomí rezignace Mojmíra Dunaje 
 Byl zvolen nový výkonný výbor ve složení: 

o Ladislav Richter  - Předseda 
o Miroslav Andrejovský  - Místopředseda 
o Zbyněk Žabenský - STK 
o Zdeněk Matoušek - Pokladník 
o Pavel Szczeponek  - Člen zodpovědný za rozhodčí 

 
2. Hospodaření 

 Hospodaření oblasti v souladu s dokumentem Region kredit 1.6.2022.pdf z webu ČMBS, viz 
příloha. 

 BC Bohumín provede vyúčtování posledních dvou turnajů sezony 2021 – 2022 po 2.000 kč 
na standartním formuláři ČMBS 

 Byla odsouhlasena následující pravidla hospodaření pro sezonu 2022 – 2023: 
o Bude vyplaceno 7.500 za školení rozhodčích dle položky "Rozhodčí" 
o Byla schválena žádost o příspěvek 5.000 na pořádání Turnaje mistrů Města Bohumína ve 

výši 5.000 
o Položka "REGION ŘÍZENÍ DPP" bude rozdělena: 5.000 odměna za vedení soutěží, zbytek 

bude použit do hotovostní pokladny bez přímého určení použití. 
o Každý aktivní klub obdrží na sezonu 5.000 kč jako příspěvek na nákup materiálu (koule, 

sukno). 
o Každý klub obdrží 3.000 za každý pořádaný turnaj. Z toho je povinnen uhradit 

následující: 
Price money: 1. Místo 1.000 2. Místo 600 3+4. Místo po 300. Dále pořadatel zajistí pohár 
pro vítěze a 4 x medaile (2x třetí místo). Startovné za každého hráče je 200 kč. Startovné 
je příjmem klubu. 
 
 
 
 



 
3. Sportovní agenda 

Předběžný seznam soutěží a počtu družstev pro sezonu 2022 - 2023: 
 

 
 

 Hrací termíny: 
o technika úterý + čtvrtek  
o trojband středa 
o čas 17:00 
o Výjimky jsou domácí zápasy Vital sports – technika v sobotu od 14:00 a trojband MS – 

středa od 16:00 
 Formát soutěže 3B D2 ZS bude změněn z turnajového na klasický – hrací den středa, doma-

venku. 
 Do 15.8.2022, nahlásit družstva a seznam členů včetně kontaktů na vedoucí družstev 

 
Seznam přeborů pro sezonu 2022 – 2023: 

MS Volná hra Vital Sports - Herna Fulnek 
MS K 52/2 BC Bohumín 
MS 1B BC Ostrava 
MS 3B BC Havířov 
ZS K 47/2 Vital Sports 
ZS 1B Vital Sports 

 
Data přeborů budou stanovena na začátku sezony po zveřejnění kalendáře ČMBS 

 
 

4. Ostatní 
 Valná hromada pověřuje Pavla Szczeponka uspořádáním školení rozhodčích (předběžně dne 

17.9.2022) 
 Valná hromada pověřuje STK revizí soutěžních řádů soutěží pro sezonu 2022 – 2023, zejména 

položky sankce. 
 Valná hromada apeluje na vedení sekce karambol v těchto bodech: 

o Dát k diskusi soutěžní řády republikových soutěží a turnajů zástupcům všech 
zúčastněných klubů minimálně jeden měsíc před uvedením v platnost. Všechny 
připomínky/změny zvážit a zapracovat, připravit důvodovou zprávu o přijetí/vypořádání 
každé z nich. 

o Při plánování kalendáře pokud možno nekolidovat zápasy na malém a velkém stole. 
 
 

V Havířově dne 20.7. 2022 zapsal Zbyněk Žabenský 

1 třída
TD D3 MS

1 třída
3B D3 MS

1 Třída
3B D2 ZS

Bohumín 1 0 0

Ostrava 2 2 ?

Vital Sports 2 2 1

Havířov 2 (-3) 3 (-4) 3


