Českomoravský billiardový svaz

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL
SCHŮZE VVS V PRAZE DNE 31. 08. 2018

PREZENCE
PŘÍTOMNI ZA VV
>
>
>

Robin Vladyka
Veronika Hubrtová
Tomáš Vančura

PŘÍTOMNI ZA KRK
>
VIA TELEFON
>
NEPŘÍTOMNI
>

František Nejedlo
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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
>
>
>

>

>

>

>
>
>
>

>
>
>
>
>

Žádost Billiard Stars na podporu kulečníkové akce – nábor mladých
Propagační materiály podzim 2018
ME 2018 – zpráva
o 3. místo V. Hubrtové
o Zhodnocení výpravy
o Dresy
o Schůze prezidentů členských zemí
MR žen
o Anketa
o Upřesnění místa konání
MR týmů
o Upřesnění místa
o Organizace
Nominace na Eurotour
o Nominace
o Co vše ČMBS hradí, co hradí závodník
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
Podzimní část sezóny
o Organizace turnajů
o ČMBS junior Open
Juniorský turnaj na Severním Kypru
o Nominace a vedoucí výpravy
Live stream a hardware
Federal Cup
Vstup do EEBC
Nominace Veroniky Hubrtové na MS v Číně

PRIORITA B
PRIORITA C
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PRIORITA A
>

>

>

>

>

>

Žádost Billiard Stars na podporu kulečníkové akce – nábor mladých
o Byla odsouhlasena podpora 5000,‐ Kč, za níže uvedených podmínek.
 1. Na plakátu a propagaci na FB atd. bude logo ČMBS a ČMBS uveden jako
partner
 2. ČMBS bude zmíněn jak slovně, tak graficky na zmíněné akci (jako partner
akce)
 3. Po konci akce dostaneme výstup s fotografiemi (článek), který bude možno
uveřejnit na stránkách poolbilliard.cz a cmbs.cz
Propagační materiály podzim 2018
o Plakát MR
o Rollup MR – velký
 Odsouhlaseno VVS
ME 2018
o Veronika Hubrtová získala třetí místo na ME, což je mimořádný úspěch, podle rozhodnutí
VV ČMBS z roku 2017, dostane odměnu za medailové umístění
o VVS kladně přijal výsledky reprezentace na ME za rok 2018
MR žen
o Anketa
 Byla provedena veřejná anketa, zda v Pardubicích či Praze, vyšlo to 50:50
o Upřesnění místa konání
 Bylo rozhodnuto o konání v Pardubicích
o Organizace
 Organizací byla pověřena Veronika Hubrtová
MR týmů
o Upřesnění místa
 Nakonec zvítězila herna Řipská, nejlepší podmínky konání
o Organizace
 Organizací byl pověřen Robin Vladyka
Nominace na Eurotour
o Nominační kritéria
VV sekce Pool se rozhodl vyslat v sezóně 2019 reprezentaci ČR na podnik Eurotour.
Nominace do reprezentace je podle platného soutěžního řádu:
•
Celkové pořadí z ČPTour 2018 (pořadí v červnu 2018)
•
Celkové pořadí ve čtyřboji MR ČR 2018 ve všech disciplínách
•
Kombinace dvou předchozích možností
•
Účast minimálně na 4 turnajích
•
Mimořádné sportovní výsledky jednotlivce
•
Postoj hráče k reprezentaci
•
Sebevzdělávání, účast na zahraničních turnajích
Výsledná nominace je v dikci VVS pool, která bude stanovovat širší nominaci na základě výše
uvedených bodů či jejich kombinací. Upřednostněni budou závodníci, kteří budou
reprezentovat ČR na ME.
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>

>

>

>

Počet reprezentantů jednotlivci – pravděpodobně dva, nejvíce tři.
Počet reprezentantů ženy – pravděpodobně jeden, nejvíce dva.
o Co vše ČMBS hradí, co hradí závodník
ČMBS hradí ubytování (dvě noci), startovné
Závodník si hradí cestu.
V případě finanční výhry závodníka polovinu výhry odvádí svazu.
Finančně zajištěné jsou Eurotoury (respektive jeden Eurotour) před ME 2019, o
dalších se rozhodne podle aktuální finanční situace sekce Pool, předpoklad jsou
nejméně dva celkem.
 Schváleno VVS a uveřejněno na poolbilliard.cz/zprávy VVS a sdíleno na sociálních sítích ‐
FB
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.
Podzimní část sezóny
o Organizace turnajů
 MR žen, MR smíšených dvojic – Veronika Hubrtová
 MR 8 ball, 9 ball, 14.1, MR týmů, MR dvojic – Robin Vladyka
 ČMBS junior Open, MR 10 ball – Tomáš Vančura
o ČMBS junior Open
 Schválen budget
 Občerstvení zajistí Harlequin Praha
 Věcné a upomínkové ceny navrhne a zajistí Tomáš Vančura
 Plakát a propagaci zajistí Tomáš Vančura
o Připravou sezóny na rok 2019 byl pověřen Robin Vladyka, a to vypracováním návrhu:
 Rozpočtu 2019
 Kalendáře 2019
 Řádů 2019
 Nabídkové řízení pro herny připraví Tomáš Vančura
Juniorský turnaj na Severním Kypru
o Nominace a vedoucí výpravy
 Vedoucí výpravy – Petr Brancuský st.
 Nominace
 Petr Brancuský ml.
 David Mrázek
 Petr Trhlík
 Financování
Ubytování a jídlo platí organizátor, cestu hradí sekce Pool z rozpočtu pro mládež.
Live stream a hardware
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Návrhem na řešení live streamu byl pověřen Robin Vladyka
Mezitím nastala nutnost na:
 Koupi notebooků na řízení turnaje a pro potřeby VVS, původní koupený v roce
2014 (velmi levný), je již nevyhovující a velmi pomalý. I vzhledem k zamyšlenému
streamu je potřeba výkonnější stroje. VVS odsouhlasil koupi tří notebooků pro
potřeby vedení turnajů a VVS.
 VVS odsouhlasil koupi čtyř tabletů pro vedení on‐line skóre
 VVS odsouhlasil koupi datové karty a modemu pro potřeby live streamu a řízení
turnaje – nezávislé na hracím místě.
Federal Cup
o Termín 16.‐17.únor
o Místo: OC Chodov
o Jednáním s OC Chodov ohledně organizace a ceny byl pověřen Robin Vladyka
o Robin Vladyka připraví itinerář akce a nechá odsouhlasit VVS, poté proběhne dělba
organizace práce mezi jednotlivé členy VVS
Vstup do EEBC
o ČMBS vstoupil do EEBC a tudíž má možnost se příští rok účastnit EEBC turnajů, i těch
zvacích, kam zatím neměl přístup.
Nominace Veroniky Hubrtové na MS v Číně
o Veronika byla nominovaná na MS v Číně, Robin Vladyka navrhnul plné proplacení
nákladů, tedy předběžně je to (přesné to bude až po ukončení MS, V. Hubrtová předloží
doklady GS)
 Letenka 18000,‐
 Ubytování 10000,‐
 Startovné 3000,‐
 Vízum 3000,‐
 Robin Vladyka PRO
 Tomáš Vančura PRO
 Franta Nejedlo PRO
 Veronika Hubrtová – Zdržela se
o V souvislosti s tím navrhl Robin Vladyka částečné hrazení nákladů na Women Eurotour, a
to 250€
 Robin Vladyka PRO
 Tomáš Vančura PRO
 Franta Nejedlo PRO
 Veronika Hubrtová – Zdržela se
o
o

>

>

>

PRIORITA B
PRIORITA C
SKEN PREZENČNÍ LISTINY
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