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ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL 
SCHŮZE VVS V PRAZE DNE 17. 11. 2013 

PREZENCE 

PŘÍTOMNI ZA VV  

> Jaroslav Hořeňovský 

> Jaroslav Javůrek 

> Robin Vladyka 

> Daniel Pokrývka 

> Dávid Erös 

> Tomáš Onderek 

> Zaid Al-Tamimi 

HOSTÉ  

> Martin Švestka 

> Tomáš Náhlík 

> Jaroslav Machotka 

NEPŘÍTOMNI  

> Petr Fikais 

> Martin Volf 

> Jan Janata 
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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 

> Elektronická kancelář 

o revize úkolů v kanceláři 

> IT 

o vyčlenění financí z rozpočtu pro IT 

o prezentace Tomáše Náhlíka a Martina Švestky 

o informace o novém webu hráčům – sběr názorů 

> Soutěže 2014 

o formáty, disciplíny, pravidla 

o Projednání nabídky od pana Kubína (Simonis, Aramith) a návrh nákupu pláten 

o Agenda sportovní ředitele 

o Agenda marketingový ředitele 

> Metodika pro trenéry 

o Vstup Tomáše Onderka a Davida Eröse 

> Spolupráce se snookerovou sekcí 

o Žádost podporu snookerových juniorů předána k projednání Honzou Janatou 

> Žádost Richarda Lottringa o podporu 2 turnajů herny Balabuška 

PRIORITA B 

> Podnět k projednání účetnictví sekce pool-snooker  

> Vznik arbitrážní komise 

> Vyjádření sekce k vzniku krajských sdružení pod ČMBS 

> Informace o schůzi VV ČMBS 5. 11. 2013 

PRIORITA C 

>  
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PRIORITA A 

> Spolupráce se snookerovou sekcí 

o Žádost podporu snookerových juniorů předána k projednání Honzou Janatou 

 Shoda na zamítnutí žádosti s odůvodněním, že žádost má být podána na sekci 

snooker 

> Soutěže 2014 

 Disciplíny na Open turnaje 1.-6. (9, 8, 10, 9/14, 8/14, 10/14) 

 Projednání nabídek a návrh nákupu pláten a koulí 

 Všechny kluby poolové sekce ČMBS dostanou exkluzivní nabídku na 

plátna Simonis a koule Aramith 

 Byly diskutovány varianty odměny hernám pořádajícím soutěže ČMBS 

 Oblastní ligy  

 Na základě soutěžního řádu vzniknou pokyny směrem k oblastem 

 Za každých 8 hráčů účastnících se oblastního kola dostane oblast 1 

placený spot na Českou poolovou tour 

 Byly zhodnoceny jednotlivé nabídky, které dodal marketingový ředitel a byl 

vybrán exkluzivní dodavatel 

 Formát Open turnajů 

 Skupiny + KO 

o Skupiny 8, 16, 32 

o Single KO 

o Nasazení ze skupin „křížem“ 

 Nasazení prvního turnaje se provede losováním a nasazením podle klíče 

pořadatele 

 Bodování turnajů bude fixní s maximem 100 bodů za vítězství v turnaji 

 Vítěz poolové tour se stanovuje na základě žebříčku stanoveného ze 

všech turnajů 

 Byl stanoven minimální počet pět vítězných her (8-ball, 9-ball, 10-ball) a 

55 (14.1) 

 MR bude mít stejné bodování 

 Odměny za turnaje České poolové tour 

 Prize money 

o Finanční odměna bude stanovena pro minimálně prvních 8 

hráčů 

o 10% ze startovného se odvede na fond pro reprezentaci 

 Na každém turnaji budou odměňovány první 3 místa medailemi 

 Hráči umístění na prvních třech místech České poolové tour obdrží 

poháry 

 Odměny za turnaje MR 

 Nebude se hrát o třetí místo 

 Hráči umístění na prvních třech místech MR obdrží poháry 



    Českomoravský billiardový svaz    

 

 

 

Adresa web e-mail 

Zátopkova 100/2, Praha 6, 160 17 http//www.cmbs.cz hospodar@cmbs.cz 

 Startovné na Českou poolovou tour 

 300 Kč 

 Nominace na ME 

 Nominačním kritériem je pořadí v tabulce složené z Open turnajů a MR 

turnajů 

 Kdo se chce nominovat na ME, musí se zúčastnit minimálně 8 turnajů 

 Na ME budou vysláni minimálně 2 muži, 1 žena a 2 junioři 

 Nominace na MR 

 MR bude uzavřené a kvalifikace na MR bude na základě žebříčku České 

poolové tour 

 Postupuje 32 hráčů do všech disciplín MR 

o V případě dojednání spolupráce s televizí svaz koupí 2 plátna Simonis 860 Electric blue a 2 

sady koulí Super Aramith pro-cup TV 

> Agenda marketingový ředitele 

o Byly rozdány úkoly pro zajištění České poolové tour 

> IT 

o vyčlenění financí z rozpočtu pro IT 

o prezentace Tomáše Náhlíka a Martina Švestky 

> Metodika pro trenéry 

o Byl projednán návrh na přípravu trenérského programu a vyškolení národních rozhodčích 

> Žádost Richarda Lottringa o podporu 2 turnajů herny Balabuška 

o Žádost byla projednána a nebyla schválena. 

PRIORITA B  

Body nebyly projednány  
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SKEN PREZENČNÍ LISTINY 

 


