Českomoravský billiardový svaz

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL
SCHŮZE VVS V PRAZE DNE 6. 4. 2014

PREZENCE
PŘÍTOMNI ZA VV
>
>
>

Zaid Al-Tamimi
Robin Vladyka
Daniel Pokrývka

PŘÍTOMNI ZA KRK
>

Pavel Zeman

VIA INTERNET
>
>
>

František Nejedlo
Jan Janata
Dávid Erös

NEOMLUVENI
>
>
>
>

Tomáš Onderek
Jaroslav Javůrek
Petr Fikais
Martin Volf
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Zátopkova 100/2, Praha 6, 160 17
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Českomoravský billiardový svaz
PROGRAM JEDNÁNÍ
-

Proběhlo seřazení témat dle priorit:
> A: nutno probrat
> B: možno probrat (případně odložit na další setkání VVS)
> C: nebude se probírat (odložit na další setkání VVS)

PRIORITA A
>

>
>
>

Rozpočet
o Vstup Františka Nejedla
o Záloha Pavla Halamky
Volba Sportovního ředitele
Kalendář MR jednotlivců
Nový web sekce pool

PRIORITA B
>
>
>

Česká poolová tour – čtvrtfinalisté
Disciplinárně-arbitrážní komise
Finance na podporu stolů do škol, DDM

PRIORITA C
>
>

Propagační plakát poolbilliardu
Pardubice Open
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PRIORITA A
>

>

>

>

Rozpočet
o Vstup Františka Nejedla
 Bylo shrnuto dosavadní účetnictví sekce, příjmy a výdaje
 Byly projednány neproúčtované zálohy a akce (trenérský kemp, MR seniorů,
Česká poolová tour)
 Byly projednány dotační ambice ČMBS a vzhledem k přetrvávající nejistotě a
nejasnému datu získání dalších finančních prostředků od státu bylo zdůrazněno,
že by se VVS sekce pool měl zaměřit na zvýšení příjmů do sekce generováním ze
soutěží
o Záloha Pavla Halamky
 Pavel Zeman, předseda KRK sekce pool, byl VVS požádán, aby KRKS prověřila
předání finančních záloh ke konci funkčního období prezidenta přechozího VVS
pool, Pavla Halamky
Volba Sportovního ředitele
o Sportovním ředitelem byl zvolen Jan Janata (prezident sekce) a jeho zástupcem Daniel
Pokrývka (vice-prezident sekce)
 PRO: Jan Janata, Daniel Pokrývka, Zaid Altamimi, Robin Vladyka, Dávid Erös
 PROTI: nikdo
 NEHLASOVAL: František Nejedlo
Kalendář MR jednotlivců
o Proběhlo hlasování „en bloc“ o následujícím
 Pro MR jednotlivců jsou rezervovány 4 víkendy, o kterých se bude MR odehrávat
 MR jednotlivců, které se hraje systémem DKO, se bude odehrávat dvoukolově –
v sobotu se odehrají zápasy „před čarou“, v neděli se odehraje SKO část
 Na MR jednotlivců se nebudou nominovat náhradníci
 Pořadatelství MR jednotlivců bude určeno na základě výběrového řízení
 Rozhodnutí o startovném a případném prize money je odloženo
o PRO: Jan Janata, Daniel Pokrývka, Zaid Altamimi, Dávid Erös
o NEHLASOVAL: František Nejedlo
Nový web sekce pool
o Byla uznána zásluha na dosavadním vývoji grafického designu Jakubovi Rendlovi – o
formě odměny bude VVS jednat
o Do konce dubna 2014 bude představen prototyp nového webu
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PRIORITA B
>

>

>

Česká poolová tour – čtvrtfinalisté
o Bylo diskutováno a následně hlasováno, zda budeme nadále v rámci organizování České
poolové tour vyžadovat po čtvrtfinalistech, aby setrvali až do závěrečného vyhlašování a
předávání cen
 PRO: Jan, Janata, Daniel Pokrývka, Zaid Altamimi, Robin Vladyka
 PROTI: Dávid Erös
Disciplinárně-arbitrážní komise
o Pavel Zeman přednesl koncepci Disciplinárně-arbitrážní komise, důvody pro její vznik a
nástin způsobu jejího založení a fungování – do další schůze VVS koncept písemně, aby o
něm VVS mohl hlasovat
o V souvislosti s Disciplinárně-arbitrážní komisí byl diskutován vznik Asociace hráčů billiardu
– Zaid Altamimi do další schůze VVS připraví postup jejího založení
Finance na podporu stolů do škol, DDM
o Vzhledem k aktuálnosti nabídek na uspořádání kroužku poolbilliardu od klubů sdružených
v ČMBS a účastnících se soutěží sekce pool, vznikla shoda na vysoké prioritě zajištění
finančních prostředků na zakoupení poolbilliardových stolů
o Agendu směřující k zajištění finančních prostředků přebírají František Nejedlo a Zaid
Altamimi

PRIORITA C
>

>

Propagační plakát poolbilliardu
o Pro vznikající plakát na propagaci poolbilliardu byly identifikovány dvě nosná témata
 Spojení s problematikou mládeže
 Propagace České poolovou tour
o Prvním krokem je příprava dat, jež budou na plakátu obsažena, data zajistí Daniel
Pokrývka
Pardubice Open
o Z důvodu neúčasti navrhovatele tohoto tématu, Jaroslava Javůrka, nebylo téma
projednáno
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