Českomoravský billiardový svaz

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL
SCHŮZE VVS V PRAZE DNE 26. 02. 2016

PREZENCE
PŘÍTOMNI ZA VV
>

Robin Vladyka

PŘÍTOMNI ZA KRK
>
VIA TELEFON
>
>
>

František Nejedlo
Veronika Hubrtová
Tomáš Vančura

NEPŘÍTOMNI
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Zátopkova 100/2, Praha 6, 160 17

http//www.cmbs.cz

hospodar@cmbs.cz

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:
o Školení trenérů licence B
o Soutěžní řád 2016
o Prováděcí předpis 2016
o Marketing 2016
 Plakát regiony 2016
 Plakát ČPTour 2016
 Plakát týmy 2015
 Plakát MR žen, jednotlivců, dvojice, senioři
 Rollup ČPTour 2015 (použití na všech kolech ČPTour 2016)
 Další marketing (natáčení, on‐line stream)
o Nabídkové řízení poháry 2016
o Nabídkové řízení heren 2016
o MR juniorů 2016
o Reprezentace 2016
 Reprezentace pro ME a Federal Cup 2016
Nové věci:
o Stížnost na výsledky utkání baráže týmů (Harfa)
o Stížnost na I. kolo extraligy týmů hrané na Harfě (špatná kvalita stolů + ukončení provozu
některých stolů a předání veřejnosti)

PRIORITA B
>
>
>

ME seniorů
ME juniorů – reprezentace
Jednání s Krilie (natáčení ČPTour)

PRIORITA C
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Českomoravský billiardový svaz
PRIORITA A
>

Kontrola úkolů:
o Školení trenérů licence B na UK FTVS Praha
 V průběhu řízení, kdy bylo vše domluveno na straně ČMBS a FTVS, se zjistilo, že
školitel Ingo Peter neměl v době konání kurzu trenérů potřebný certifikát, který
jej opravňuje školit nové trenéry a ani jej není schopný dodat, a tedy není
možné tento kurz uskutečnit v jarních termínech UK FTVS. Je potřeba najít řešení
této situace, ať už vyhledáním nového školitele, který má potřebnou licenci
či doložením panem Ingo Peterem certifikace opravňující ke školení trenérů.
Potom lze v této věci pokračovat po potvrzení 100 technických hodin
poolbilliardové výuky školením na UK FTVS. VVS projevil hrubý nesouhlas
s liknavým podáváním informací a přístupem řešení ve věci certifikace Ingo
Petera od organizátora školení trenérů.
 PRO: Vladyka, Hubrtová, Vančura
 PROTI: NIKDO
 ZDRŽEL SE: F. Nejedlo
o Soutěžní řád 2016
 Hotovo
 PRO: Vladyka, Hubrtová, Vančura
 PROTI: NIKDO
 ZDRŽEL SE: F. Nejedlo
o Prováděcí předpis 2016
 Hotovo
 PRO: Vladyka, Hubrtová, Vančura
 PROTI: NIKDO
 ZDRŽEL SE: F. Nejedlo
o Marketing 2016
 Plakát regiony 2016
 Plakát ČPTour 2016
 Plakát týmy 2015
 Plakát MR žen, jednotlivců, dvojice, senioři
 Rollup ČPTour 2015 (použití na všech kolech ČPTour 2016)
o Hotovo
 Další marketing (natáčení, on‐line stream)
o Podle dohody s VV ČMBS tento marketing bude průřezový
všemi sekcemi, připravuje se měsíčník
Výkonný výbor sekce toto vzal na vědomí

o

o

Nabídkové řízení poháry 2016
 Hotovo, jsou vyrobené a převzaté poháry na celou sezónu, navíc byly vyrobené
nové ryté štítky na putovní poháry – mistr republiky týmů a Federal Cup, kde
byly uvedeny týmy i se jmény účastníků.
Nabídkové řízení heren 2016
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>

Nabídkové řízení proběhlo, se všemi byla vedená komunikace, kalendář byl
vyvěšen, zadán do Google kalendáře sekce Pool a vyřešeno on‐line přihlašování,
vše na konci listopadu 2015
o MR juniorů 2016
 MR juniorů proběhlo v pořádku, velmi solidní účast, pořadatel MPC Pardubice se
úkolu zhostil velmi dobře
o Reprezentace 2016
 Reprezentace pro ME a Federal Cup 2016
 Reprezentace pro Federal Cup zůstala neměnná, pro ME se přihlásili další
zájemci:
 Petr Urban, který byl třetí v pořadí čtyřboje MR (hradil by většinu
nákladů z virtuální peněženky)
 Michal Gavenčiak – klub by mu přispěl 10 000,‐ Kč
 Rozhodnutí:
o Vzhledem k tomu, že M. Gavenčiak se nemůže kvůli práci
uvolnit na první dvě disciplíny, byla dána přednost P. Urbanovi,
náklady nad rámec VP uhradí svaz.
Nové věci:
o Stížnost na výsledky utkání baráže týmů (Harfa) (žádost o přezkoumání)
 Stížnost řešil Tomáš Vančura zároveň s KRK, p. Pazderkou. Byly napadnuty
některé zápasy, které byly označeny jako nedohrané a tím pádem skreč celého
týmu BC Balabuška Praha B, tím změněny výsledky.
 Bylo podrobně prozkoumáno a konzultováno s účastníky jednotlivých zápasů i
s ředitelem soutěže.
 Stížnosti bylo rozhodnuto nevyhovět a původní výsledky zůstávají v platnosti,
toto rozhodnutí je konečné a záležitost je uzavřena.
 PRO: Vladyka, Hubrtová, Vančura
 PROTI: NIKDO
 ZDRŽEL SE: F. Nejedlo
o Stížnost na I. kolo extraligy týmů hrané na Harfě (špatná kvalita stolů + ukončení provozu
některých stolů a předání veřejnosti)
 Stížnost řešil celý VVS
 Bylo zjištěno, že v pět hodin odpoledne nemohli hráči pokračovat na
některých stolech (čtyřech) v hraní a museli čekat, až se uvolní ostatní
stoly. Zároveň na tyto stoly byla dána veřejnost.
 Daniel Pokrývka se k tomu vyjádřil a přebral osobní zodpovědnost s tím,
že se toto nebude opakovat.
 Špatná kvalita pláten (díry a výrazně opotřebená plátna)
 K tomu se nikdo nevyjádřil, VVS se po přezkumu rozhodne o dalších
soutěžích v této herně.
o
o
o

PRO: Vladyka, Hubrtová, Vančura
PROTI: NIKDO
ZDRŽEL SE: F. Nejedlo

>
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PRIORITTA B
>
>

>

ME senio
orů
o Po
P MR seniorů bude vypsánno nabídkové řízení na ME seniorů, Vladdyka, Vančura
ME juniorů – reprezentace
R
e pojede v poččtu dvou nebo
o tří hráčů pod
dle celkového pořadí MR ju
uniorů
o Reprezentace
2
2016
o Tomáš
T
Vančura zajistí inforrmace o náležitostech výjezzdu juniorů naa ME v Albániii, Robin
V
Vladyka
připra
aví rozpočet.
Jednání s Krilie (natáče
ení ČPTour) – vviz výše, přechází na VV ČM
MBS

PRIORITTA C
>

Nic

SKEN P REZENČNÍ LISTINY
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