
ZÁPIS
členské schůze JmR, konané dne 2.10.2022

Místo schůze: herna AKK Brno, Botanická 1, Brno
Začátek: cca 10.15

Přítomní zástupci klubů:
- KPK Vyškov – PETR LANCINGER - AKK Brno – VLADIMÍR JAROŠ
- KK DD Dolní Dunajovice – JOSEF HRUBÝ - Sokol Znojmo – TOMÁŠ RÖSNER
- SKK Veselí n. Mor. – KAREL VŠETULA - BK Rosice – JOSEF PREIS
- Sokol Hodonín – JAROMÍR KALÁBEK - TJ Sokol Pohořelice – JIŘÍ HLADKÝ
- BC Nové Město na Moravě – MARTIN PETR - Vedra Slatina – LADISLAV GRANDIČ
- BOPO Třebíč – LUBOMÍR MÁCA - Sokol Otnice – JAROSLAV OCÁSEK

Kluby Orel Rajhrad, BC Ponětovice, BC Žarošice svého zástupce na schůzi nevyslaly. Rovněž od nich 
nedorazila omluvenka.

Výbor JMR zastupovali TOMÁŠ RÖSNER a MIROSLAV VALA. IVAN MEŠKO se ze zdravotních důvodů 
řádně omluvil.

Hosté:
PETR UHER – BOPO Třebíč, MIROSLAV STRAKA – BC Nové Město na Moravě

Navržený program schůze:
1. Zahájení – schválení programu
2. Soutěžní sezona 2021/22 – zhodnocení
3. Náhrady za pořádání přeborů jednotlivců 2022
4. Soutěžní řád pro sezonu 2022/23
5. Hospodaření JmR
6. Soutěže jednotlivců (přebory) TD+3B pro sezonu 2022/23 – výběr pořadatelů
7. Diskuze
8. Závěr

Bod 2)
Sezona 2021/22 proběhla bez vážnějších problémů, byla zaznamenána jedna kontumace utkání, která však 
na výsledek soutěže neměla žádný vliv (Vala).

Bod 3)
Schůze schválila příspěvek pro pořadatele přeboru jednotlivců 2022/23:

- 3x sukno
- paušální náhradu za zapůjčení herny – 1000 Kč za každý 1 den
- 500 Kč za zajištění vrchního rozhodčího
- 100 Kč za stolového rozhodčího za každou jednu odsoudcovanou partii (netýká se přeboru v 3B)

Výše uvedené příspěvky schůze zpětně schválila i za pořadatelství přeborů v sezoně 2021/2022.

Schůze projednala možnost příspěvku na ceny ve výši 3000 Kč (věcné či finanční) pro nejúspěšnější hráče 
přeboru a ukládá předsedovi JmR Tomáši Rösnerovi, aby u nadřízených orgánů svazu a sekce 
vykomunikoval, zda platná legislativa takový příspěvek umožňuje.



Bod 4)
Schůze schválila soutěžní řád (SŘ) i se změnami, které byly odhlasovány na schůzi a do SŘ budou 
definitivně zaneseny až po schůzi.

Bod 5)
Zpracováno v přehledné tabulce, viz JVG. Počáteční stav kreditu regionu k 1.lednu činil 61.534,59 Kč.

Příjmová stránka pro letošní rok činí:
 - 42.300 Kč (sloupec „soutěže“ zřejmě zahrnuje poplatky za nasazení hráčů do soutěží)
 - 14.100 (sloupec „rozhodčí“ – příspěvek na regionální školení)

Evidované výdaje:
 - 28.227 Kč (4x sada po třech suknech pro pořadatele přeborů)

Stav k 1.6.2022 činí 89.527,59 Kč

Tabulka neobsahuje následující výdaje:
 - 14.100 Kč (odměna za vedení regionu – Rösner, Vala)
 - 4.068 Kč (6x sada tří pohárů a medailí na přebory jednotlivců)

Přesný stav k dnešnímu dni by tedy měl činit +71.359,59 Kč.

(Zapisovatel se účastníkům schůze omlouvá za nepřesná čísla na schůzi přednesená – porozumění 
ekonomice nepatří mezi mé silné stránky)

Bod 6)
Bylo rozhodnuto o redukci přeborů jednotlivců na obvyklé čtyři turnaje, tzn. ve volné hře a v kádru se bude 
hrát jen jeden přebor.

Pořadatelé přeborů v sezoně 2022/2023 jsou následující:
 - volná hra a kádr – Sokol Hodonín
 - 1B a 3B – K.P.K. Vyškov

Přebory budou jednodenní, s výjimkou 3B, který bude opět dvoudenní.

Bod 7)
Významným tématem diskuze bylo nadcházející školení rozhodčích R2. Vzhledem k neúčasti zástupců 
KRSK na schůzi, se pánové Vala a Rösner pokusili maximálně fundovaně zodpovědět dotazy, přednesené z 
pléna. Miroslav Vala apeloval na přítomné, aby na školení neopomněli vyslat zástupce svého klubu.

Schůze vyjádřila nespokojenost s volbou termínu školení rozhodčích na pracovní den v 17.00 hod. a žádá 
KRSK, aby školení pořádala ve dnech pracovního volna (víkendy, svátky), nejlépe v dopoledních hodinách.

Schůze schválila proplacení cestovného na školení rozhodčích ve výši 4,70 za km (dle § 1 odst. b)) a 
stravného ve výši 99 Kč (dle § 2 odst. a)) dle platné vyhlášky 511 ze sbírky ČUS, zveřejněné ve 
výsledkovém servisu JVG.

Dotazy z pléna:
Bude se i příští rok konat Letní velká cena v trojbandu?

M. Vala a T. Rösner potvrdili, že je to určitě v plánu.

(ke stejnému tématu) Nebylo by lepší pořádat velkou cenu oficiálně pod hlavičkou JmR?
V takovém případě by se muselo striktně trvat na dodržování předpisů, především co se týče 
dress codu. Což by znamenalo značný diskomfort pro všechny hráče. Z tohoto důvodu se povýšení 
na „oficiální akci“ JmR neplánuje.

Bude se pořádat i nějaký turnaj v technických disciplínách na velkém stole?
Bude se konat v nějakém vhodném termínu na AKK. Dle dohody s AKK Brno. Pravděpodobně by 
mohl být celomoravský.

Schůze ukončena cca v 11.45

https://ceskykarambol.jvg.cz/files/6296ee8caaf72.pdf
https://ceskykarambol.jvg.cz/files/61d2e57b6c0e0.pdf


Zapsal: Tomáš Rösner


