Českomoravský billiardový svaz

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL
PRVNÍ SCHŮZE NOVÉHO VVS V MPC PARDUBICE 15. 9. 2013

PREZENCE
PŘÍTOMNI ZA VV
>
>
>
>
>
>
>

Jan Janata
Jaroslav Hořeňovský
Jaroslav Javůrek
Robin Vladyka
Daniel Pokrývka
Dávid Erös
Ilona Žalmanová – host

PŘÍTOMNI ZA KRK
>

Pavel Zeman (+ zápis z jednání)

VIA SKYPE
>
>
>
>

František Nejedlo
Zaid Al-Tamimi
Petr Fikais
Michael Gavenčiak – host

NEPŘÍTOMNI
>
>

Martin Volf
Tomáš Onderek
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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
1) Vstup Františka Nejedla, generálního sekretáře ČMBS
> Rozpočtová pravidla
> Využívání záloh přes účet J. Janaty
> Dluh karambolu vůči poolu
> Bankovní účet
> klubové poplatky na rok 2013 a 2014
2) Organizace činnosti
> Komunikační pravidla
> Procesy
> Organizační složky
> Rozdělení úkolů členů VVS
3) Rámcová shoda na podobě soutěží 2014
4) Podzim 2013
> Dohoda s řediteli oblastí
> Motivace hrát stávající soutěže a jejich název
> Prohlášení VVS – propozice k soutěžím
PRIORITA B
1)
2)
3)
4)

SŘ 2013, přechodný
Představení elektronické kanceláře (10min prezentace Daniel Pokrývka)
Kalendář soutěží 2014
Orientační rozpočet sekce a rozpočtová pravidla

PRIORITA C
1) Dokument R. Vladyky ohledně podobě a obsahu nového webu – distribuce na členy VVS
k připomínkování
2) Program Junior
3) Vyslání alespoň jednoho trenéra a rozhodčího na certifikaci
4) Hráčský kodex – ve spolupráci s AHB
5) Forma propagace poolových soutěží
6) Pardubice Open 2014 a Openy obecně
7) Online matrika
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PRIORITA A
VSTUP F. NEJEDLA
-

Rozpočet ještě není definitivní
František Nejedlo ještě musí doúčtovat zálohu vyplacenou Pavlovi Halamkovi
355.569,91 CZK je k dispozici poolové sekci před doúčtováním července a srpna, definitivní bude ještě
o trochu menší (cca o 25K)
hotovost na účtu + 60:30:10 rozděleno nyní a historické finance ve starém poměru 50:50
cca 950 000 CZK zbývá ČMBS obdržet pro rok 2013
1,3 mil na rok 2014 za celé ČMBS, výhled 1,8-2mil pro roky 2016+
Pro zbytek tohoto roku je hrubý odhad pro sekci pool ještě dalších 150K => do konce roku musí sekce
pool účelově utratit 200-250K
344K pool utratil / 355K cash / 300K cash ještě přibyde

DALŠÍ BODY F. NEJEDL A
-

do sekce pool patří ještě i Ruská Pyramida a p. Jakovlev je její zástupce. Chtěl by od ČMBS 5K na nákup
pohárů. Předběžný souhlas VVS, R. Vladyka na něj má kontakt, předá J. Janatovi
p. Král z Kralup n. Vltavou má od ČMBS jeden stůl proti závazku, že tam vznikne mládežnický klub,
který bude pracovat a je potřeba s ním zpětně podepsat smlouvu na užívání stolu za symbolický
poplatek a s podmínkou práce s mládeží

DLUH KARAMBOLU VŮČI POOLU
-

J. Janata informoval o faktu, že tento historický dluh byl vymazán z důvodu dlouhodobého dělení
peněz 50:50 mezi sekcemi, což karambol z hlediska počtu členů i výsledků znevýhodňovalo

PROVOZNÍ ZÁLOHA J. JANATY
-

cash ve výši 25-30K by měl mít J. Janata k dispozici pro ad hoc výdaje
většinově odsouhlaseno VVS

BANKOVNÍ ÚČET
-

transparentní účet prozatím problém, bude se řešit později
prozatím budou mít sekce podúčty v rámci účtu ČMBS

Adresa

web

e-mail

Zátopkova 100/2, Praha 6, 160 17

http//www.cmbs.cz

hospodar@cmbs.cz

Českomoravský billiardový svaz
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY
STRUKTURA VVS
-

-

D. Pokrývka řeší organizační schéma, naplní ho určenými členy VVS
zástupcem sportovního ředitele a zároveň osobou zodpovědnou za mezinárodní vztahy se stává Tomáš
Onderek, odhlasováno jednomyslně přítomnými
sportovním ředitelem bude Jaroslav Hořeňovský, odhlasováno jednomyslně přítomnými
IT tým sekce, který bude mít zároveň na starosti koordinaci, metodiku a procesy, budou tvořit Daniel
Pokrývka a Robin Vladyka bez určení vzájemné subordinace, odhlasováno jednomyslně přítomnými
propagace a marketing kulečníku řeší prioritně prezident ČMBS, za sekci pool bude mít propagaci na
starosti Zaid Al-Tamimi, odhlasováno jednomyslně přítomnými
práci s mládeží budou mít na starosti tito členové VVS: Jaroslav Hořeňovský jako sportovní ředitel a
jemu podřízení Dávid Erös, Jaroslav Javůrek a Tomáš Onderek, odhlasováno jednomyslně přítomnými
do vnější komunikace kromě vedení ČMBS z titulu funkcí prezidenta ČMBS a generálního sekretáře +
mezinárodní vztahy sekce pool (předchozí odhlasování Tomáše Onderka) přibude Martin Volf pro
spolupráci s místními samosprávami, odhlasováno jednomyslně přítomnými
druhým zástupcem sportovního ředitele se stává Petr Fikais, odhlasováno jednomyslně přítomnými,
bude mít na starosti především výběr startovného a s ním spojenou administrativu

KOMUNIKAČNÍ PRAVIDLA
-

veškerá komunikace probíhající mezi členy VVS se bez rozdílu posílá všem členům VVS včetně
generálního sekretáře ČMBS
neoficiální komunikace je možná, ale výstupy z ní přednést VVS (viz výše)
komunikace bude probíhat zejména v elektronické kanceláři (Daniel Pokrývka krátce představil na
projektoru)
Úkoly pro Daniel Pokrývku:
> Zveřejnit kontakty na všechny členy VVS s členěním dle dohodnutých organizačních složek
> Personifikované emaily @cmbs.cz s přesměrováním
> Skupinové emaily s respektem k nadřazeným informacím @cmbs.cz s přesměrováním
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RÁMCOVÁ SHODA NA PODOBĚ SOUTĚŽÍ 2014
VSTUP JAROSLAVA JAVŮRKA
-

-

motivace hrát oblast jenom v podobě placeného spotu na Open turnaji není dostatečná
nejdůležitější soutěží v sezóně by mělo být MR (PRO OPTICKÁ VĚTŠINA)
oficiálních soutěží ČMBS se smí účastnit pouze členové ČMBS (PRO OPTICKÁ VĚTŠINA)
kvalifikace na MR 2014 bude probíhat (6 hlasovalo pro, 2 proti)
> z žebříčku tvořeného 6 (možno pozměnit) Open turnaji
> z otevřeného kvalifikačního turnaje
proběhlo hlasování o podobě soutěží – „Openy otevřené pro členy ČMBS, oblasti uzavřené pro hráče
vyšší výkonnosti“ s výsledkem 8 PRO, 1 PROTI

MOTIVACE HRÁT SOUTĚŽ E
EXTRALIGA
-

-

Motivace pro hráče umisťující se v čtyřboji jednotlivců
> Ze čtyřboje jednotlivců minimálně dvě placená místa na ME (PRO OPTICKÁ VĚTŠINA)
> Mezinárodní turnaje (alternativně doplacení výjezdu na ME) s vyčleněním rozpočtu 20 000
CZK pro hráče umístěné v čtyřboji jednotlivců na 3-6. místě (PRO OPTICKÁ VĚTŠINA)
Motivace pro hráče umisťující se v jednotlivých disciplínách
> vyčlenění rozpočtu 20 000 CZK na mezinárodní turnaje (PRO OPTICKÁ VĚTŠINA)
> vyčlenění rozpočtu 10 000 CZK na 8 spotů na Open turnaje 2014 pro každou disciplínu (PRO
OPTICKÁ VĚTŠINA)

OBLASTI
-

Vyčlenění rozpočtu 20 000 CZK na volné spoty pro Open turnaje 2014 - rozdělení podle počtu hráčů v
oblastech/disciplínách (PRO OPTICKÁ VĚTŠINA)
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PODZIM 2013
ÚKOLY ORGANIZACE
-

Propozice a úvodní slovo sportovního ředitele dostane za úkol Jaroslav Hořeňovský
Úprava soutěžního řádu pro 2013 dostane za úkol Jaroslav Hořeňovský

ŘEDITELÉ OBLASTÍ
-

Před započetím nové sezóny je nutno kontaktovat ředitele oblastí a dohodnout s nimi průběh
oblastních soutěží
Rozdělení úkolů:
> Severočeská - Martin Volf (Daniel Pokrývka)
> Středočeská - Pavel Halamka (Daniel Pokrývka, Jan Janata, Robin Vladyka)
> Jihomoravská - Kristián Walach (Jaroslav Hořeňovský)
> Západočeská - Luboš Louda + řešení ředitele oblasti (Jaroslav Hořeňovský)
> Jihočeská - T. Vančura (Jaroslav Hořeňovský)

NÁZVY OBLASTNÍCH LIG
-

Každý ředitel oblasti může oblastní turnaje pojmenovat alternativně, nicméně má za povinnost uvádět
minimálně v závorce jméno oblasti či jej jinak včlenit do názvu oblastních turnajů
Příklady:
> Středočeský čtyřboj v poolbilliardu ČMBS
> S podtitulkem oblasti v závorce

-

Argument - lidé se hlásili do STČ, nikoliv do Pražského přeboru (PRO OPTICKÁ VĚTŠINA)

ARBITRÁŽNÍ KOMISE
-

Výkonný výbor navrhl vznik arbitrážní komise, která by měla řešit případné spory hráčů a
klubů. Tato AK bude složena z členů VV a případně nově vzniklé AHB.
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PRIORITA B, C
-

Odloženo na další jednání VVS – 29. 9. 2013 v Praze, 10:00

SKEN PREZENČNÍ LISTINY
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