Českomoravský billiardový svaz

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL
SCHŮZE VVS V PRAZE DNE 3. 3. 2015

PREZENCE
PŘÍTOMNI ZA VV
>

Robin Vladyka

PŘÍTOMNI ZA KRK
>
VIA TELEFON
>
>
>

František Nejedlo
Veronika Hubrtová
Tomáš Vančura

NEPŘÍTOMNI
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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
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Kontrola úkolů z minulého zasedání VVS
o Předání hmotných a nehmotných věci od minulého VV
 Předání hmotných věcí – poháry, roll‐upy, combo s mikrofonem, plastové
stavítka atd.
 Předání nehmotných věcí
 Emaily
 Elektronická kancelář – práva
 Dokumenty (ve virtuální formě)
 Práva přístupu ke stránkám poolbilliard cz
 Informace
o MR 2014 – zajištění organizace
o Soutěže příští sezóna, organizace a formát
 Soutěže jednotlivců
 Soutěže týmů
 ČPT
 Dvojice
 Soutěže žen
 Soutěže mládeže
 MR 2015
o Rozpočet
o Kalendář 2015
Reprezentace cizích státních příslušníků
Komise rozhodčích, školení rozhodčích
Soutěžní řád 2015
Prováděcí předpis 2015
Marketing 2015
Nabídkové řízení poháry 2015
Nabídkové řízení heren 2015
MR juniorů 2015
Reprezentace 2015
o Dresy reprezentace
Federal cup 2015
ME 2015
Valná hromada EPBF 2015
Kempy 2015
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Českomoravský billiardový svaz
PRIORITA B
>

MR Seniorů 2015
o Organizace, zajištění turnaje – výběr startovného, herna Harlequin Praha, plakáty

PRIORITA C
>

Změny v kalendáři podzim 2015
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Českomoravský billiardový svaz
PRIORITA A
>

>

>

Předání hmotných a nehmotných věci od minulého VV
o Předání většiny věci proběhlo v pořádku, byla předána i část nehmotného majetku (loga,
grafika, chybí některé věci – návrh designu reprezentačních triček, atd.)
MR 2014 – zajištění organizace
o Zajištění organizace MR zajišťoval současný VVS, konstatujeme, že organizace proběhla
v pořádku, žádné problémy nenastaly.
 Poháry zajišťoval Zaid Al‐Tamimi, nebyly dodány dva poháry za třetí místa, pouze
jeden, do druhého MR se podařilo zjednat nápravu.
Soutěže příští sezóna, organizace a formát
o Soutěže jednotlivců připraví Robin Vladyka (do 7 dní)
 OK
o Soutěže týmů připraví Tomáš Vančura (do 7 dní)
 OK
o Soutěž žen připraví Veronika Hubrtová (do 7 dní)
 OK
o Organizaci ČPT nabídnout tandemu D. Pokrývka – Z. Al Tamimi
 Vzhledem k okolnostem v roce 2015 nebude ČPT pořádána
o Zbytek soutěží připraví Robin Vladyka (do 7 dní)
 OK
o Rozpočet 2015 připraví Robin Vladyka a František Nejedlo (krizový i běžný)
 OK
o Kalendář 2015 připraví celý VVS s přihlédnutím k soutěžím
 EBPF
 Důležité turnaje
 Snooker



>
>

>

>
>
>

OK
Kalendář byl již schválen a uveřejněn.
Reprezentace cizích státních příslušníků
o Tomáš Vančura po dotazech na MV a MZV zjistil, že institut sportovního pasu neexistuje,
pas lze získat pouze v rámci běžných zákonů.
Komise rozhodčích, školení rozhodčích
o Byla oslovena Eva Poskočilová, s nabídkou termínů v dubnu a květnu, nicméně vzhledem
k tomu, že bude na MR snooker a poté ME snooker, není možné školení v tomto čase
udělat, budou nabídnuty termíny v druhé polovičce roku, za úkol dostal R. Vladyka
Soutěžní řád 2015
o Byl schválen a uveřejněn
Prováděcí předpis 2015
o Byl schválen a uveřejněn
Marketing 2015
o Bylo rozhodnuto o výrobě propagačních materiálů na sezónu 2015 a to
 Plakát baráže 2015
 Plakát oblasti 2015 (univerzální doplňovací – tři verze)
 Plakát extraliga 2015
 Plakát Federal cup 2015
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>

>

>

>

 Plakát týmy 2015
 Plakát MR žen, jednotlivců, dvojice, senioři
 Rollup všeobecný (použití na všech soutěžích ČMBS)
 Rollub extraliga 2015 (použití na všech kolech extraligy 2015)
 Vizitky ČMBS
 Výherní poukazy extraliga 2015
o Bylo rozhodnuto o uveřejnění propagačních materiálů (včetně otevřených formátů log)
na stránkách poolbilliardu (pokyn VV ČMBS)
o Přípravou tiskovin byl pověřen Radovan Kováč, který se sám nabídl
 Dohodnutá cena 250 Kč/hod
 PRO: Vladyka, Hubrtová, Vančura
 PROTI: NIKDO
 ZDRŽEL SE: F. Nejedlo
o Další marketing bude formou článků a pozvánek na poolbilliard.cz a Facebook – zajistí R.
Vladyka a T. Vančura, případné další věci PR články, TV budou zajišťovány podle potřeby
 PRO: Vladyka, Hubrtová, Vančura
 PROTI: NIKDO
 ZDRŽEL SE: F. Nejedlo
Nabídkové řízení poháry 2015
o Bylo provedeno nabídkové řízení na poháry, kde bylo osloveno osobně několik firem,
zároveň zadáno na epoptavka.cz
 Přišlo osm nabídek, jako nejlepší (poměr cena – kvalita) byla vyhodnocena
nabídka firmy Victoria AG Art s.r.o., kde byl kontrakt již uskutečněn, poháry byly
vyrobeny a nakoupeny a nyní jsou uskladněny a připraveny na MR. Zároveň byla
uskutečněna výroba medailí na Federal cup 2015.
 Průběžně schvalováno VVS
Nabídkové řízení heren 2015
o Nabídkovým řízením heren byl pověřen Tomáš Vančura a Robin Vladyka
 Nabídka byla připravena a rozeslána všem klubům činných v sekci Pool ČMBS a
herně – čajovně Utopia, zároveň byla s některými zájemci telefonicky
diskutována.
 Nabídkové řízení bylo úspěšné, hernám byly přiděleny jednotlivé soutěže a bylo
zveřejněno na stránkách poolbilliard.cz, o některých termínech na podzim se
ještě intenzivně jedná
 Průběžně schvalováno VVS
MR juniorů 2015
o Přípravou a vedením MR juniorů včetně startovného a zajištění herny byl pověřen J.
Javůrek z MPC Pardubice, jakožto vedoucí juniorského programu sekce Pool ČMBS
 MR juniorů proběhlo v pořádku, proti minulým letům byla výrazně vyšší účast
 Průběžně schvalováno VVS
Reprezentace 2015
o Reprezentace pro ME
 M. Gavenčiak (podle soutěžního řádu)
 M. Hajdovský (podle soutěžního řádu)
 R.Hybler (nominace VVS)
 V. Hubrtová (podle soutěžního řádu)
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Reprezentace pro Federal cup
 Prvních pět z „Nominace na ME 2015“ + další v pořadí jako náhradníci
 PRO: Vladyka, Hubrtová, Vančura
 PROTI: NIKDO
 ZDRŽEL SE: F. Nejedlo
o Dresy reprezentace
 Přebrány od minulého VVS, zjištěn nedostatek větších dresů, zejména velikost L
(chybí), XL (pouze dvě), ostatní velikosti pouze M a S.
 Zjištění potřeby velikosti dresů a zadání do výroby (po schválení VVS)
dalších nutných dresů dostala na starosti Veronika Hubrtová
Federal cup 2015
o Zajištěn termín
o Zajištěno ubytování a strava
o Nominováni reprezentanti (proběhl kemp)
o Vyrobeny medaile
o Zajištěno místo (Čajovna Utopia Brno)
o Zajištěn plakát
o Zajišťují se časoví rozhodčí a videozáznam ‐
o Připravuje se událost (Facebook) (Vančura, Vladyka)
o Rozpočet na akci do 25000,‐ Kč
 PRO: Vladyka, Hubrtová, Vančura
 PROTI: NIKDO
 ZDRŽEL SE: F. Nejedlo
ME 2015
o Zajištěny letenky
o Zajištěno ubytování
o Nominováni reprezentanti
o Zajištěno přihlášení
o Jedná se o posledních organizačních věcech
 PRO: Vladyka, Hubrtová, Vančura
 PROTI: NIKDO
 ZDRŽEL SE: F. Nejedlo
Valná hromada EPBF 2015
o Jako delegát určena Veronika Hubrtová, na EBPF zaslán požadavek s doplněním do
programu, a to diskuze o snížení startovného ME, a také vysoké ceny povinného
ubytování na ME
 PRO: Vladyka, Hubrtová, Vančura
 PROTI: NIKDO
 ZDRŽEL SE: F. Nejedlo
Kempy 2015
o Uskutečnil se první kemp pod vedením T. Onderka, se zaměřením na nastávající
mezistátní zápas ‐ Federal cup
o Náklady na kemp
 Náklady T. Onderek + 500,‐ Kč/den
 Herna (pronájem stolů) zdarma
o Příjmy
o

>

>

>

>
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 PRO:: Vladyka, Hubbrtová, Vanču
ura
 PROT
TI: NIKDO
 ZDRŽŽEL SE: F. Nejeedlo

>
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