Českomoravský billiardový svaz

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL
SCHŮZE VVS V PRAZE DNE 30. 06. 2018

PREZENCE
PŘÍTOMNI ZA VV
>
>
>

Robin Vladyka
Veronika Hubrtová
Tomáš Vančura

PŘÍTOMNI ZA KRK
>
VIA TELEFON
>
NEPŘÍTOMNI
>
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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
>
>
>

>
>
>
>
>
>

Reprezentační smlouvy
Mimořádná žádost o hostování Ota Zeman
ME 2018
o Zpráva V. Hubrtové
o Diety
o Dresy
o Schůze prezidentů členských zemí
Změna regionu v průběhu sezóny– Zoltán Duna
Diskvalifikace Jiřího Vacka
THC, antidoping
VH 2018
Žádost Billiard Stars o přehození podzimních termínů soutěží 2018, kvůli kolizi s mezinárodním
turnajem a žádost o upřesnění nominace na ME a Eurotour na rok 2019
Dotaz Romana Mirakhmedova k zákazu činnosti Jiřího Vacka

PRIORITA B
PRIORITA C
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PRIORITA A
>

Reprezentační smlovy
o

>

Mimořádná žádost o hostování Oty Zemana
o

>

>

>

Byly dopracovány reprezentační smlouvy, na kterých pracoval celý výkonný výbor sekce
Pool, nakonec odsouhlaseno znění jednomyslně, u některých smluv byly nutné
individuální úpravy kvůli sponzorům.

Ota Zeman zažádal o hostování mimo hostovací a přestupní dobu na ligu týmů u BAR BAR
Beroun. Žádost postoupena VV ČMBS, poté co R. Vladyka a T. Vančura byli pro, V.
Hubrtová se zdržela hlasování. VV ČMBS odsouhlasil

ME 2018
o Veronika Hubrtová informovala o konečném počtu přihlášených o celkovém rozpočtu a
organizaci
o VVS projednával otázku diet u reprezentantů, vzhledem k tomu, že v ceně pokoje je
pouze snídaně, náklady na jídlo jsou v dané zemi vysoké.
 Bylo rozhodnuto, že:
 Všichni nominování reprezentanti 20€ / den
 Veronika Hubrtová 40€ (vedení výpravy + starání se o juniory)
 David Žalman zaplacené ubytování (za starání se o juniory)
Odsouhlaseno jednomyslně VVS
o Dodatečná výroba dresů – 20 ks – odsouhlaseno VVS
o Výroba propagačních batůžků (grafický návrh) 200 ks – schváleno VVS (nakonec bude
platit VV ČMBS) – propagace pro celý ČMBS, grafika batůžku uzpůsobena potřebám
ČMBS
o Schůze prezidentů členských zemí se nemůže ani Robin Vladyka, ani Aleš Šlambor, či
jejich zástupce zúčastnit z časových důvodů.
Změna regionu v průběhu sezóny – Zoltán Duna
o Z. Duna požádal o změnu regionu ze středočeského, kde měl odehrány dva turnaje do
západočeského, zbývající by odehrál v západočeském, bere to pouze jako kvalifikaci do
ČPTour, ve středočeském by se nemohl účastnit, západočeský ambasador Josef Velíšek na
dotaz odpověděl, že s tím nemá problém.
 Hlasování:
 Tomáš Vančura ANO
 Robin Vladyka ANO
 Veronika Hubrtová NE
 Změna regionu byla schválena
Diskvalifikace Jiřího Vacka
o Na vědomí VVS – disciplinární komise svazu projednala napadení ředitele turnaje Jiřím
Vackem, který byl diskvalifikován ze soutěží ČMBS na devět měsíců (od 7.2.2018) a dostal
2500,‐ Kč pokuty.
VVS vzal na vědomí.
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THC, Antidoping
o Po dlouhé diskuzi, jak začlenit nedovolené požívání THC během soutěžního dne, bylo
rozhodnuto o tom, že budou upozorněny kluby emailem, a poté hráči přímo na soutěži,
že požívání THC v den soutěže je považován za doping a v případě testů hrozí dlouhý
trest. VVS nemá technické vybavení, aby mohl sám testovat hráče na přítomnost THC
(spíš zda je aktivní z průběhu dne, či se jedná o metabolity z předchozích dní).
VH 2018
o Přípravou byl pověřen Robin Vladyka, s tím, že připraví rozpočet 2018 a projev
prezidenta, který nechá schválit emailem před danou VH sekce.
Žádost Billiard Stars o přehození podzimních termínů soutěží 2018, kvůli kolizi s mezinárodním
turnajem a žádost o upřesnění nominace na Eurotour na rok 2019
o Odpověď:
 Termín MR 8 ball a 9 ball
 MR 8 ball jednotlivci přehodíme s prvním MR žen
 MR 9 ball, který koliduje s Eurotourem, přehodíme na 6. – 7. října a
následující MR dvojic na 20‐21. října.
 Nominační kritéria – o reprezentantech rozhoduje VVS, a to podle kritérií
uvedených v soutěžním řádu. O prázdninách vyvěsíme přesné znění na
svazových stránkách.
Dotaz Romana Mirakhmedova k zákazu činnosti Jiřího Vacka
 Je‐li účast Jiřího Vacka porušením zákazu činnosti?
 Omezen zákaz činnosti jen některý turnaje nebo celostátně?
 Jaké jsou sankce pro člena CMBS za porušení zakázu činnosti?
 Jaké jsou sankce pro ředitele turnaje za dovolení účasti hráče kterému činnost je
současné zakázána?
 Mohou li body za turnaje, ve kterém zúčastnil hráč s zakázanou činnosti být
připsány do celostátního žebříčku?
o Odpověděl člen disciplinární komise, GS Franta Nejedlo:
Dobrý den.
celostátní žebříček o kterém píšete, není majetkem ČMBS, ale soukromým počinem firmy
Taga.cz. Tento žebříček není využíván k žádným nominačním kritériím pro reprezentaci ČMBS
a není brán jako oficiální nástroj ČMBS.
Jiří Vacek má pozastavenu činnost na turnajích pořádaných ČMBS a mezi tyto Kolbenka Pool
Fridays určitě nepatří.
Snad jsem tímto odpověděl na všechny Vámi níže položené otázky.
S pozdravem František Nejedlo

PRIORITA B
PRIORITA C
SKEN PREZENČNÍ LISTINY
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