ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL
SCHŮZE VVS V PRAZE DNE 10.11.2018

PREZENCE
PŘÍTOMNI ZA VV
>
>
>

Robin Vladyka
Veronika Hubrtová
Tomáš Vančura

PŘÍTOMNI ZA KRK
>
VIA TELEFON
>
NEPŘÍTOMNI
>

František Nejedlo

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
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
PRIORITA B
>
PRIORITA C

Regiony a ČPTour
Plošná změna začátků soutěží
Časový rozhodčí
Time management
Karty – tresty
Hlavní kostra ČPTour
HW
Nasazení MR + náhradníci
EEBC
Juniorské turnaje
ME junioři
Reprezentace, smlouvy
Ocenění klubům
Startovné junioři
Organizace turnajů
Výběrové řízení herny, požadavky
Marketing
Federal Cup 2019

PRIORITA A

1. ČPTour – návrh pro organizaci ČPTour a regionálních kvalifikací v jednom víkendu, z důvodu úspory termínů pro klubové turnaje.
PRO – všichni
2. Dále navrhuje zavedení časového rozhodčího pro všechny semifinálové a finálové zápasy ve všech kategoriích jednotlivců.
Zároveň budou nasazováni časový rozhodčí i v průběhu turnaje u pomalých zápasů. PRO – všichni
3. Začátek soutěží – Veronika Hubrtová navrhuje změnu začátku turnajů i z důvodu pozdních dohrávek, a to prezence od 9:30 –
9:50, poté začátek turnaje. PRO – všichni
4. Time management: Robin Vladyka také navrhuje časový harmonogram pro první kolo, kdy bude začátek v 10:00 nebo v dalším
kole v 11:00.
V případech pozdního nástupu k zápasu u všech zápasů budou platit tyto sankce:
‐ Příchod o 5 min pozdě – napomenutí
‐ 10 min, ztráta hry
‐ 15 min, ztráta zápasu (do systému bude zapisováno skóre ‐2 vs max počet bodů v zápase, v nekonečné ‐28 proti max skóre.
Pokud se bude jednat o zápas ve skupině hráč bude vyloučen i z následujících zápasů. PRO – všichni
5. Karty – Robin Vladyka navrhuje zavedení karetního systému trestů tak jako bylo v roce 2018 uvedeno na mistrovství Evropy.
Karetní systém bude popsán v SŘ a PP pro 2019. PRO – všichni
6. ČPTour – pořadí turnajů a disciplín. Veronika Hubrtová navrhuje změnu pořadí u ČPTour tak, aby nebyl OPEN první a poslední.
Navrhuje pořadí 1. OPEN 8 ball, 2. ČPTour 32 9 ball, 3. ČPTour 32 10 ball, 4. OPEN 9 ball, 5. ČPTour 32 8 ball, ČPTour 32 14.1
nekonečná. Vladyka je proti a navrhuje prohodit 4.a 5. turnaj. Vančura není rozhodnut, bere si čas na rozmyšlenou.
7. Týmy – Veronika Hubrtová navrhuje změnu disciplín v týmech jako je tomu na mistrovství Evropy, tedy 8 ball, 9 ball, 10 ball. PRO
– Hubrtová, Vančura, PROTI – Vladyka. Nový systém je schválen a nutno koeficienty zohlednit ve výsledkovém servisu.
8. HW – Tomáš Vančura navrhuje nákup HW. Poslal nabídku, Vladyka souhlasí, Hubrtová nemá problém. Tomáš Vančura opakuje
návrh pořídit vlastní internet pro sekci, roční náklady cca 4 tis. Kč. PRO – všichni. Hubrtová diskutuje již interně odsouhlasený
nákup tabletů. PRO – všichni
9. Nasazení pro MR 2019 – Veronika Hubrtová navrhuje změnu nasazení pro MR 2019 s tím, že nasazení pro všechny 4 disciplíny
dle ČPTour čtyřboje není správné. Nasazení do prvního MR 2019 v disciplíně 8 ball bude TOP 16 z celkového pořadí. Do druhého
MR bude nasazení pro stejných TOP16 hráčů z ČPT, ale jejich pozice se změní dle umístění v 1 disciplíně. Do třetí disciplíny bude
TOP16 z ČPTour nasazeno dle žebříčku 2 MR 2019 a na poslední MR dle žebříčku TOP16 hráčů z ČPTour a jejich umístění ve
čtyřboji po 3 disciplínách. Pokud se mezi tyto hráče dostane kvalifikant, bude škrtnut a pořadí se posouvá.

Příklad:

TOP 16
ČPTour/nasazení takto
do prvního MR 2019

Výsledky 1. MR 2019

Nasazení do druhého
MR 2019

1. Hráč 1

1)Místo – Hráč 6

1. Hráč 6

2. Hráč 2

2)Místo – Hráč 3

2. Hráč 3

3. Hráč 3

3)Místo ‐ kvalifikant

3. Hráč 1

4. Hráč 4

4) Místo ‐Hráč 1

4. Hráč 12

5. Hráč 5

5) Místo ‐ kvalifikant

Atd.

6. Hráč 6

6) Místo – Hráč 12

Veronika Hubrtová zároveň navrhuje, aby z ČPTour v případě neúčasti některého nasazeného hráče, byl povolán náhradník z ČPTour
další v pořadí 17.,18. atd., nikoliv aby místo „propadlo“ do kvalifikace. Zároveň se náhradník v případě neúčasti hráče z TOP16, může
povolat pouze na 1 kolo, náhradníkovi nevzniká nárok na účast na všech MR.
PRO – všichni
10. EEBC – Robin Vladyka informuje, že je v plánu se dle finančních možností svazu aktivně účastnit pozvánkových turnajů EEBC a
turnajů pro juniory.
11. Juniorské turnaje 2019 – Veronika Hubrtová navrhuje, aby byl školský pohár ve dvou kategoriích, jeden turnaj pro ZŠ a jeden pro
SŠ. Robin a Tomáš si to promyslí.
12. ME mládeže – v zájmu VVS bude vyslat cca 3 hráče a jednu hráčku na ME juniorů. VVS by rád podpořil i dva hráče do U23, kteří
budou mít na nákladech spoluúčast. Vše záleží na finanční situaci sekce.
13. Reprezentace – všichni hráči v širší repre mužů a žen musí mít podepsané smlouvy do konce roku 2018 nebo v nejkratším
možném termínu. Reprezentanti budou mít povinnost se účastnit některých turnajů. V případě nedodržení smlouvy budou
vyžadovány náklady zpět za jeho podporu v plné výši (ME, MS, ET). Širší nominace bude oznámena do konce listopadu.
14. Ocenění klubům – Veronika Hubrtová navrhuje udělovat ocenění klubům za úspěšnost v jednotlivé sezóně. Bude ještě
diskutováno.
15. Startovné junioři na ČPTour, MR jednotlivců – Veronika Hubrtová navrhuje startovné 0 Kč pro juniory na MR jednotlivců a
ČPTour. Nakonec zvítězil proti návrh dvojice Vladyka/Vančura v následujícím znění.
MR jednotlivců – 100 Kč
ČPTour Open – 200 Kč
ČPTour 32 – stejné jako pro ostatní účastníky
PRO – všichni

16. Organizace turnaje – Veronika Hubrtová navrhuje, aby Organizoval turnaj ten, kdo nehraje. Robin Vladyka oponoval, že nyní to
tak je, že se aktivně neúčastní organizace turnaje (vyjma technických problémů), že má za sebe zástupce, a ve chvíli kdy turnaj
dohraje, organizaci přebírá.
V sezóně 2019 může vypadat organizace turnaje takto:
Organizátor R. Vladyka
Ředitel turnaje M. Ugrin, poté R. Vladyka (primárně nabídnuto členovi VVS, případně proškoleným rozhodčím).
O každém turnaji se povede turnajový protokol, kde budou zaznamenány veškeré nedostatky a důležité body. Turnajový
protokol se bude centrálně ukládat k nahlédnutí pro ostatní z VVS, a zároveň budou centrálně evidovány KARTY za
prohřešky.
Semifinále a finále s časovými rozhodčími, rozhodčí aktivně sleduje hru po celou dobu zápasu i co se týká faulů atd.
Organizátor zajišťuje 2 rozhodčí.
Bude se velmi přísně posuzovat dress code. Budou za špatný dress code rozdělovány penalizační karty. Tedy žádné jeans a
jim podobné, tričko v kalhotech atd.
PRO – všichni
17. Výběrové řízení herny – bude požadováno, aby se zlepšila stabilita internetového připojení ve výběrovém řízení. Herny budou
také mít povinnost propagovat akci pořádanou u nich nejméně 2 týdny dopředu (na vstupních dveřích, stolech atd.), tak aby
informační plakát nezanikl. Materiál hernám bude dodán elektronicky a o její tisk se postará klub sám.
PRO – všichni
18. Marketing – všichni členové VVS se shodují, že je potřeba výrazně zapracovat na marketingu a celkové propagaci. R. Vladyka
navrhuje, aby se složila marketingová komise, a ta pracovala například na:
‐ propagačních videíích pro ČPTour, MR atd.
‐ reklamní banery změnily podobu, tedy aby grafika zahrnovala jednotlivé hráče
‐ herny budou zodpovědné za propagaci u nich pořádanou
‐ vytvoření neutrálního roll –upu
‐ vytvoření vlastního kanálu na Youtube a nečekat na ten svazový, všichni organizátoři/ředitelé turnajů budou streamovat
přes tento kanál, aby byla historie
‐ šíření kulečníkových akcí mezi veřejnost, využití na následujícím Federal Cupu
‐ výroba silikonových náramků
‐ Pro fanoušky – vyfoť se s náramkem Poolbilliard, sdílej na naši stránce a?? – vyhraj něco například? Co?
PRO – všichni
19. FEDERAL CUP 2019
Robin Vladyka informoval o aktuální situaci na Federal Cup. Rozpočet na tuto akci je 65 tis. Rozpočet zahrnuje nájemné,
rampu na osvětlení, Hlediště. Ozvučení dodá F. Nejedlo, který bude akci pravděpodobně moderovat a vytvoří si svůj itinerář
podle kterého pojede. Stoly dodá p. Teska, cena 10 tis. Kč.
Organizátor chce být R. Vladyka, který chce být zároveň Kapitánem ČR
Ředitel/rozhodčí – dvě osoby, oslovíme R. Mirakhmedova, E. Poskočilovou a M. Mihoka
Report, výsledky, video rozhovory natáčet na Youtube. (Veronika, Tomáš).
Zařídit vlajky, hymny, medaile, ubytování a jiné.
Robin Vladyka sestaví itinerář akce.

PRIORITA B
PRIORITA C
SKEN PREZENČNÍ LISTINY

