
Českomoravský billiardový svaz / The Billiard Association of the Czech Republic
Zápis jednání Výkonného výboru ČMBS sekce karambol – červenec 2022

VV SEKCE KARAMBOL ČMBS

OSOBNÍ JEDNÁNÍ 6. ČERVENEC 2022

EMAILOVÁ KORESPONDENCE 07/2022

PROGRAM – ZÁPIS – USNESENÍ

A. ÚČASTNÍCI

● Vlastislav Tauterman – prezident sekce

● Vít Pechman – viceprezident sekce

● František Nejedlo – generální sekretář

● Libor Bača – sportovní ředitel ZS sekce

● Tomáš Purkyt – sportovní ředitel MS sekce
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B. PROGRAM
a. Informace, nastavení pravidel

i. Bača L. seznámil kolegy VV sekce s nástroji, které VV sekce karambol dlouhodobě
používá pro svoji práci.

ii. členové VV sekce budou pro svoji práci využívat cloudové úložiště na Google. Zde
budou archivovány veškeré dokumenty, které jsou výsledkem práce členů VV
sekce.

iii. VV sekce se bude pravidelně scházet a to buď fyzicky a nebo formou
videokonference minimálně 1x za čtvrt roku

iv. Bača L. rámcově seznámil členy VV sekce s běžným chodem sekce karambol.

v. Kompletní složení VV sekce karambol je k dosažení na emailu karambol@cmbs.cz

b. VV svazu
i. Tauterman V. informoval VV sekce o průběhu jednání VV ČMBS ze dne 30. června.

Zápis bude k dispozici na webu cmbs.cz | Dokumenty

c. DPP
i. Byly schváleny odměny formou dohod o provedení práce činovníkům sekce

karambol na sezonu 2022/2023

1. Vlastislav Tauterman | prezident sekce, hospodaření | 120.000Kč

2. Vít Pechman | viceprezident, sportovní ředitel 5-pins | 30.000Kč

3. Libor Bača | sportovní ředitel ZS, zpravodajství, správa JVG, reprezentace,
komunikace UMB/CEB | 120.000Kč

4. Tomáš Purkyt | sportovní ředitel MS | 60.000Kč

5. Roman Szczeponiec | legislativec sekce | 60.000Kč

6. Pavel Szczeponek | předseda KRSK | 10.000Kč

7. Jan Vitouš | pronájem výsledkového servisu JVG | 45.000Kč - formou faktury
01/2023

ii. Dále budou uzavřeny DPP se zástupci regionů
1. odměna počet hráčů regionu * 150,- Kč

2. VV sekce čeká na závěry regionálních schůzí viz. JVG | Dokumenty | Zápisy regionů

d. KRSK
i. V termínu 2. a 3. září proběhne v Ponětovicích zasedání KRSK

ii. za KRSK koordinuje P. Szczeponek, za VV sekce Libor Bača ve spolupráci se
zástupcem klubu BC Ponětovice L. Burianem

iii. Předpokládaný počet účastníků je 12. Zasedání bude navazovat na dubnové
mezinárodní školení rozhodčích - Praha.
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iv. KRSK ve spolupráci s regiony připraví regionální školení rozhodčích a to v průběhu

09/2022.

e. Nová sezóna 2022/2023
i. Do soutěží organizovaných VV sekce karambol byly ukončeny přihlášky.

1. Přehled přihlášených týmů https://ceskykarambol.jvg.cz/2022/souteze/

ii. K 15. červenci skončil Přestupní a hostovací termín.

iii. Od 1. července je možné nasazovat hráče do nové sportovní sezóny 2022/2023.

1. Nasazení provádí zástupce klubu v matrice ČMBS.

2. Aktivní hráč musí mít v matrice doplněny kontaktní údaje (email+tel), profilovou
fotku a odsouhlaseno GDPR.

iv. Před startem sezóny zástupci klubů doplní ve výsledkovém servisu

ceskykarambol.jvg.cz soupisky a vedoucího týmů

1. Administrace (zápisy) - Týmy - Hráči v týmu - vybrat daného hráče - nastavit
parametr od na 1. 9. 2022, 00.00, do na 31. 8. 2023, 00.00.

2. Administrace (zápisy) - Týmy - Vedoucí týmu - vybrat daného vedoucího.

v. Proveďte také prosím aktualizaci dat na úvodní stránce administrace JVG
Prezentace klubu a to zejména:

1. datum potažení, značka sukna --> Herní místa --> Stoly pro závodní hru

2. v záložce Funkcionáři případně změňte členy vedení klubu, vedoucí družstva.
Nového založte skrze záložku Činovníci.

vi. V průběhu 08/2022 budou postupně vydávány SŘ, sportovní kalendář a
rozlosování soutěží

f. Velký stůl BC Ostrava

i. VV sekce rozhodl o navrácení půjčky ve výši 20.000Kč na koupi stolu Platin do

klubu BC Ostrava. Forma splátek bude řešena přímo se zástupci BC Ostrava.

g. Reprezentace

i. VV sekce schválil nominaci na:

1. Mistrovství světa žen 3B | Irena Michálková | 09/2022 | Heerhugowaard (NL)

2. Mistrovství světa juniorů 3B | Milan Ettel | 09/2022 | Heerhugowaard (NL)

3. CEB tréninkový kemp žen 3B | Irena Michálková | 09/2022 | Wedel (DE)

ii. ČMBS sekce karambol uhradilo CEB poplatek ve výši 750€ na podporu ME všech

disciplín Antalya (TR) 2023.
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h. Poháry a medaile

i. Purkyt T. poptal cenové nabídky u prodejců trofejí

1. forma různě velkých skleněných plaket pro všechny pořádané akce VV sekce
karambol.

2. VV sekce rozhodne o formě zajištění trofejí před startem nové sezony

i. Ostatní

i. Emailová připomínka k zápisu VH ČMBS sekce karambol ze dne 13.7. 2022 zaslaná

VV sekce Alešem Šlamborem ohledně bodu 9. zmíněného zápisu

1. data k rámcovému rozpočtu představenému na VH sekce karambol dne 12.6. 2022
jsou k dispozici v zápisu VV sekce karambol ze dne 10.6. 2022 (Dokumenty JVG) v
bodech 2.02 (a), (b).

Zapsal: Libor Bača

VV ČMBS sekce karambol

V Praze dne 28. 7. 2022

Zápis odsouhlasen emailovou formou
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