Českomoravský billiardový svaz

ZÁPIS Z INFORMATIVNÍ SCHŮZKY
KLUBŮ ČMBS-SEKCE POOL
PŘÍCHOVICE DNE 31. 01. 2015

PREZENCE
PŘÍTOMNI ZA VV ČMBS SEKCE POOL
>
>
>

František Nejedlo
Robin Vladyka
Tomáš Vančura

PŘÍTOMNI ZA KRK
>
HOSTÉ
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Petr Misák
Petr Studený
Vlastimil Hájek
Luboš Louda
Josef Velíšek, Marek Vyčítal
Lukáš Bernášek
Jaroslav Kubín
Daniel Pokrývka
Jaroslav Javůrek

NEPŘÍTOMNI
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Veronika Hubrtová – omluvena
Radovan Kováč – omluven
Martin Volf – omluven
Zástupce BC Royal Jihlava – neomluven
Zástupce BC Kralupy – neomluven
Zástupce BC Lysá nad Labem – neomluven
Zástupce BC Mladá Boleslav – neomluven
Zástupce BC Triangl Třebíč – neomluven
Zástupce BC Casablanca Tábor – neomluven
Zástupce BC Golden Horn Praha – neomluven
Zástupce BC Hradec Králové z.s. – neomluven
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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
>
>
>
>
>
>

Kalendář sekce pool rok 2015 – návrhy na možné změny
Česká poolová tour 2015
Ligové soutěže 2015 – připomínky k soutěžím
Propagace soutěží 2015 – součinnost spolupráce oddílů s VV sekce
Virtuální peněženka vs Prize money – připomínkování
Sezona 2016 – návrhy na soutěže v roce 2016

PRIORITA B
>

různé
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PRIORITA A
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Většina přítomných se shodla na tom, že kalendář je příliš přeplněný a že není možné všechny akce
obsáhnout. Konkrétně zaznělo, že pro mimopražské kluby není reálné účastnit se sledu několika
víkendových kol po sobě soutěží konaných v Praze a že z tohoto důvodu se jich účastnit nebudou. Dále
bylo zmíněno, že vměstnat do stávajícího kalendáře další turnaje (například Českou poolovou tour), je
zcela nereálné. Mimo jiné bylo poukázáno na kolizi mezi BOE a extraligou. VV slíbil kolizi vyřešit.
Bylo vysvětleno jaký záměr má nový VV s Českou poolovou tour. František Nejedlo potvrdil jednání
s případným sponzorem. Byla vznesena otázka, zda Českou poolovou tour pořádat v případě, že
oslovený sponzor nebude mít zájem o takovouto aktivitu. Optická většina přítomných se vyjádřila, že
je lepší v takovémto případě tour nepořádat. Daniel Pokrývka naopak navrhl oslovit kluby, kterých by
se tour týkala a v kalendáři po domluvě s kluby již turnaje pojmenovat jako ČPT. VV počká na vyjádření
sponzora.
Připomínky k soutěžím 2015 jsou v úzké souvislosti s návrhy soutěží pro rok 2016. Hlavní připomínkou
od zástupců byla nemožnost účasti v kvalifikaci na MR 2015 bez absolvování tří soutěží pořádaných
pod hlavičkou ČMBS. Pokazovali na to, že nejlepší hráči se MR nezúčastní. Bylo navrženo dvojí možné
řešení. Zvýšení startovného v kvalifikaci na MR pro ty, kteří nesplní podmínky podle SŘ a dále možnost
udělení divokých karet od VV. VV přislíbil, že oba návrhy projedná.
Propagace. Robin Vladyka poukázal na to, že součinnost spolupráce mezi VV sekce a kluby musí být
oboustranná. Luboš Louda poukázal na nedostačující propagační materiál pro oblasti. Požaduje
sjednocený propagační leták svazu a také manuál pro vedoucí oblastí, ve kterém budou upřesněny
podmínky a povinnosti pro vznik klubu a také pro jeho přihlášení do ČMBS. Dále poukazuje na potřebu
veřejně přístupného seznamu poolových klubů na stránkách sekce s kontaktními údaji na zástupce
klubu. Daniel Pokrývka poukázal na to, že z hlediska propagace je potřeba mít výsledky ve
výsledkovém servisu Českého poolbilliardu, dále zmiňuje, že tento servis stále není používaný pro
všechny turnaje sekce – obzvláště proběhnuvší MČR juniorů – Robin Vladyka slíbil výsledky doplnit.
Michal Gavenčiak poukázal na potřebu větší propagace práce sekce a na potřebu podporovat aktivní a
pracující kluby. Padl návrh na vytvoření programu „Dobrý kulečníkový klub“.
František Nejedlo vysvětlil princip virtuální peněženky a odpověděl na všechny dotazy, které se této
problematiky týkaly. Jaroslav Javůrek navrhl, aby odměny pro hráče byly směřovány na klub, protože
klub je hlavním komunikačním partnerem svazu. Daniel Pokrývka diskutoval na téma možnosti placení
klubových příspěvků přes virtuální peněženku. V rámci diskuze byly GS ČMBS vysvětleny všechny
možné varianty poskytnutí daňových dokladů za pronájem herního vybavení/prostor v herně.
Hlavním tématem pro změnu soutěží v roce 2016 bylo, zda upřednostnit soutěže jednotlivců, anebo
soutěže družstev. Optická většina přítomných preferovala soutěže družstev, nicméně vzhledem
k závažnému charakteru tohoto rozhodnutí a k neúplnému počtu zástupců všech poolových klubů,
bylo dohodnuto, že VV připraví hlasovací anketu na toto téma, aby se do diskuze zapojily i kluby, které
nebyly na schůzce přítomny.
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PRIORITA B
Michal Gavenčiak poukázal na nutnost soutěží pro ženy a pro děti. Robin Vladyka odpověděl, že tato
problematika se řeší.
Většina přítomných se shodla na potřebě takovýchto informačních schůzek v sekci pool a navrhuje jejich
pravidelnost.
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SKEN PREZENČNÍ LISTINY

