Českomoravský billiardový svaz

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL
SCHŮZE VVS V PRAZE DNE 29. 09. 2013

PREZENCE
PŘÍTOMNI ZA VV
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Jan Janata JAJ
Jaroslav Hořeňovský HOJ
Jaroslav Javůrek JAV
Robin Vladyka VLR
Daniel Pokrývka POD
Dávid Erös ERD
Tomáš Onderek ONT
Zaid Al-Tamimi ATZ
Tomáš Čermín (příchod později jako host)

PŘÍTOMNI ZA KRK
>

Pavel Zeman ZEP (+ zápis z jednání)

VIA SKYPE
>

nikdo

NEPŘÍTOMNI
>
>
>

Martin Volf VOM (neomluven)
Petr Fikais FIP (neomluven)
František Nejedlo NEF (omluven)
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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
>
>
>
>
>
>
>
>
>

zhodnocení výstupů z minulé schůze VVS
volba viceprezidenta
kalendář soutěží 2014, formální podoba Open turnajů, juniorské soutěže
hráčský kodex
forma propagace poolových soutěží
nominační kritéria na ME žen, juniorů, seniorů, mužů
výběrová řízení k pořadatelství heren
týmové soutěže
celostátní žebříček

PRIORITA B
>
>
>

dokončení představování elektronické kanceláře
přestupní termín
vyslání trenéra na certifikaci + interní školení rozhodčích ČMBS

PRIORITA C
>
>
>

dokument VLR o podobě nového webu
praktická podoba Open turnajů - systém, ceny, disciplíny, odměnění
antidopingové akce a kontroly hráčů

PRIORITA A
>
>

>
>

zhodnocení výstupů minulého zasedání VVS provedl POD po jednotlivých bodech, nedokončené body
rozřazeny do programu tohoto jednání dle priorit
volba viceprezidenta – představení očekávaných odpovědností viceprezidenta jako zástupce JAJ
o POD jako kandidát představil svoji vizi fungování viceprezidenta zejména v intencích svého
dosavadního působení v rámci VVS
o JAV jako kandidát navrhnul, aby si „svého“ viceprezidenta navrhnul JAJ sám
o další diskuze k předpokládaným funkcím viceprezidenta, na základě které JAV stáhnul
kandidaturu
o hlasování pro POD jednomyslně přítomnými s výjimkou POD, který se zdržel –
viceprezidentem VVS Pool se stává POD.
zajistit zveřejnění zápisu z jednání VVS v souladu se stanovami – úkol pro ZEP a VLR s POD
kalendář soutěží 2014, formální podoba Open turnajů, juniorské soutěže
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>
>

pro dojezd sezóny 2013 pokyn K. Walachovi, aby do kalendáře dával všechny termíny
pro sezónu 2014 bude sestavena metodika na poskytování termínů v kalendáři hernám a
koordinaci s nimi
o diskuze k podobě oblastních soutěží
 hlasování k formátu 6:6 (před každým ze šesti Openů bude jedno kolo oblasti, ze
které lze postoupit již na ten který Open), pro hlasovalo šest, dva se zdrželi
 hlasování pro využití vyhraných spotů na Openy, 3 varianty, zvítězí nejvíc hlasů:
 varianta využití spotu ve kterémkoliv ze zbývajících Openů aktuální sezóny –
pro nehlasoval nikdo
 varianta využití spotu ve kterémkoliv ze zbývajících Openů následující
sezóny – pro hlasovali dva
 klouzavá varianta využití spotu v určitém čísle následujících Openů – pro
hlasovalo šest
o vítězná varianta, následuje hlasování o počtu využitelných Openů,
tři návrhy: 1 (pro jeden), 3 (pro pět, vítězná varianta) a 6 (pro dva)
o diskuze k existenci finálových dní MR, pro a proti + případné možnosti úpravy
 hlasování o MR v podobě dvoudenního turnaje (kterému v jiný víkend předchází
jednodenní kvalifikace) a který vyvrcholí v neděli odpoledne vyhlášením mistra ČR,
pro všichni přítomní
 hlasování o zrušení FD i pro kategorie juniorů a seniorů (kromě jiných důvodů hlavně
protože nebude v jednotlivcích), pro všichni přítomní kromě POD, který se zdržel
o diskuze k podobě ženské soutěže 2013-2014, v lednu bude kvalifikační turnaj na ME, jinak
vlastní ženská soutěž nebude, postup v příštích letech dle výsledků MR žen
o diskuze k podobě soutěže týmů, vypouští se baráž a budou přímé postupy/sestupy mezi
sezónami, všechny úrovně/ligy se budou hrát v jednom termínu
o Kalendář 2014:
 Leden – Open, MR Juniorů + kvalifikace žen na ME 2014
 Únor – Open, týmy
 Březen – Open, MR seniorů
 Duben – ME, týmy
 Květen – Open
 Červen – týmy
 Červenec – kempy, soustředění, akce, Pardubice Open (10. – 13. 7. 14)
 Srpen – kempy, soustředění, akce
 Září – Open, týmy (finálový turnaj/MR)
 Říjen – Open, MR jednotlivců, MR žen
 Listopad – MR jednotlivců, MR žen
 Prosinec – volný
členství v EBC – členství se bude ještě hodnotit podle zprávy ONT, který zjistí případná rizika
souběžného členství v EBC a zároveň v EPBF
Bridge to Career, diskuze o turnaji pro mladé hráče 19-23 let pořádaném v listopadu v Chorvatsku
o předběžně rozhodnuto o vyslání výběru CZ hráčů (min. 4) odpovídajícího věku a prokázané
výkonnosti
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je třeba zjistit z matriky výběr vhodných hráčů, zajistit sponzora pro výjezd pátého hráče,
úkoly rozděleny mezi ONT a HOJ, kteří budou reportovat VVS
o propagace výpravy na turnaj, rozhovory s hráči, facebook
forma propagace poolových soutěží, vstup a představení vize ATZ
o názvy soutěží a jejich následná prezentace, rozhodnuto o názvu „Česká Poolová Tour“
o program Junior – nakoupit stoly ČMBS a rozdělit je do škol či DDM (v pilotním projektu 3
města a podle odezvy více)
o potřeba tzv. čistého prostředí pro herny ČMBS (nekuřácké herny se zákazem prodeje alkoholu
po dobu pořádání turnaje)
Miss Billiard – diskutován požadavek P. Halamky na podporu turnaje částkou 10.000,-, vhodnost této
podpory v souvislosti se směřováním ČMBS a propagace kulečníku jako takové. Pro – nikdo, proti –
čtyři, zdrželi se – čtyři, návrh odmítnut, Miss Billiard nedostane podporu a v roce 2013.
nominační kritéria na ME žen, juniorů, seniorů, mužů
o ženy a junioři – během ledna ve dvou víkendech čtyři kvalifikační turnaje ve všech
disciplínách, hodnocení dle dosavadního čtyřboje, hrát se bude o minimálně jedno plně
hrazené místo
o senioři – obdoba žen a juniorů pořádaná během března
o muži – řešeno v rámci podzimu 2013, další nominace vzejde z kombinace výsledků České
Poolové Tour a MR jednotlivců
Pardubice Open 2014 v červnu, jednohlasně přítomnými odsouhlaseno, že se ČMBS stane partnerem
tohoto turnaje, později (až pořadatelé dodají více podrobností) lze jednat o tom, že by se turnaj konal
přímo pod hlavičkou ČMBS
hráčský kodex – členové VVS do konce října okomentují návrh ATZ v elektronické kanceláři
celostátní žebříček – bude zahájeno s provozovatelem dosavadního žebříčku firmou Tága.cz (zast. M.
Sjatkovským) o výměnné reklamě na www stránkách za další pokračování tohoto žebříčku

PRIORITA B
Body v prioritě B nebyly projednávány
>
>
>
>
>

týmové soutěže
výběrová řízení k pořadatelství heren
dokončení představování elektronické kanceláře
přestupní termín
vyslání trenéra na certifikaci + interní školení rozhodčích ČMBS

PRIORITA C
Body v prioritě C nebyly projednávány
>
>
>

dokument R. Vladyky o podobě nového webu
praktická podoba Open turnajů - systém, ceny, disciplíny, odměnění
antidopingové akce a kontroly hráčů
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SKEN PREZENČNÍ LISTINY
>

prezenční listina nebyla vyplněna a bude doplněna později, stav přítomných potvrzuje za KRK ZEP.
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