Schůze VV sekce snooker
Datum: 8.2.2017 od 18:00 v herně BC MSK na Harfě
Předsedá: Tomáš Kejla
Pozvaní: Eva Poskočilová, Jan Chvátal, Jindřich Prchal, František Nejedlo
Přítomni: Kejla, Poskočilová, Chvátal, Prchal, Nejedlo

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zprávy z proběhnuvších turnajů (všichni)
Zpráva o Federal Cupu (Kejla)
Zpráva o Junior Cupech (Kejla)
Zpráva o finanční situaci sekce (Nejedlo, Prchal)
Zpráva o rozhodčích (Poskočilová)
Půlroční zpráva o činnosti sekce (všichni)
Mistrovství Evropy na Kypru (Kejla)
Zpráva o činnosti jednotlivých členů VV (všichni)
Diskuze

Zprávy z proběhnuvších turnajů (všichni)
Ředitelé turnajů obeznámí VV o průběhu turnaje, vyhodnotí ho a navrhnou možné změny.
Tomáš Kejla
V kvalifikacích s menším počtem hráčů je zbytečné, aby byl přítomen rozhodčí a organizátor,
v dalších turnajích by na kvalifikace do 10 lidí měl být rozhodčí-organizátor jedna osoba
s oceněním 800,- na den.
Při sestavování harmonogramu je nutné nasazovat zápasy podle „hráčské síly“. Na posledním
turnaji se stalo, že jeden zápas na best of 3 trval 3 ½ hodiny. Nejsem příznivcem časového
rozhodčího a nikdy nebudu, hráči se snaží hrát jak nejlíp umí a že jim to zrovna ten den nejde
podle našich představ nesmí vést k represi časoměřičem.
V turnajích bych zavedl pravidlo o maximálně x potřebných snookerech v závěru framu.

Typ turnaje
Kvalifikace do turnajů ČSL, ČST
Hlavní část turnajů ČSL, ČST
MR a Federal cup hlavní část

Počet potřebných snookerů
1 snooker
3 snookery
Bez omezení

návrh na změny v sérií turnajů a nasazování do nich viz Příloha 1.
Jindřich Prchal
Nesouhlas s nasazováním do sérií podle výsledků série z důvodu nedostatečné výpovědi
výsledků na pár turnajích.

Zpráva o Federal Cupu
Tomáš Kejla.

Ve spolupráci se slovenským snookerem jsem připravil sérii turnajů, která byla nazvána
Federal Cup. Série sestává z 3 turnajů. Do každého turnaje se hráči musí kvalifikovat jednou
z kvalifikací hraných jak v Čechách tak na Slovensku. Do hlavní části turnaje postupuje vždy 32
hráčů podle daného klíče.
Každá země má jistých 12 míst v hlavní soutěži, zbývajících 8 míst se rozděluje poměrově.
Po odehrání kvalifikace se hráči do jednotlivých turnajů nasazují podle aktuálního národního
žebříčku tak, že je křížem nasazeno 8 nejlepších Čechů a 8 nejlepších Slováků.
Série turnajů má vlastní stránku

Po dvou odehraných turnajích víme, že o sérii je zájem.

Turnaj Počet hráčů v ČR
31
Moravský pohár
35
Český pohár

Počet hráčů v SR
47
59

Možné změny v nasazování do turnaje viz Příloha 1
V příštích sezónách by se mělo s turnaji pokračovat a i nadále spolupracovat se Slováky.
S Adamem Horáčkem, šéfem slovenského snookeru, jsme už další sezónu rozjednali a
pracujeme na zařazení turnajů do národních kalendářů příští sezóny.

Zpráva o Junior Cupech
Tomáš Kejla
V předchozích letech se s juniory nepracovalo vůbec a český snooker tak přišel o několik
nadějných hráčů. V soutěžích zbylo jen torzo hráčů.
Podpora juniorů je dle mého názoru základním kamenem sekce. Bez mládeže se nám stane
to, co se děje v karambolu a odehrálo v anglickém billiardu – postupně zestárneme až
vymřeme.

Při mém předchozím vedení českého snookeru se hrály juniorské turnaje s účastí 10-16
hráčů. Na tuto tradici jsem chtěl po třech letech „temna“ navázat. Bohužel se ukázalo, že to
tak jednoduché nebude.
Společně se Slováky jsme připravili koncept série turnajů, které se postupně odehrají ve 4
městech. Dva na Slovensku a dva v Česku. Původně byl plán začít v Bratislavě a přes Třebíč a
Košice se dostat do Prahy.
Ze čtyřech se odehrály pouze dva respektive tři. Českým hráčům se nechtělo jezdit na
Slovensko a naopak. Poslední Junior Cup jsem změnil na souboj týmů pod hlavičkou Kejla
Cupů a to se líbilo.
Kejla Cupy – turnaje zaměřené na juniory, které se hrály jak na Slovensku tak v Čechách.
Národní týmy hrají proti sobě s handicapy, které jednotlivým hráčům dávám podle toho, jak
vím, že hrají. Hraje se na 1 frame. Vítěz snižuje a poražený zvyšuje o 5 bodů.
Tentokrát proti sobě hrála tři družstva – Junioři z Čech, Junioři ze Slovenska a Senioři z Čech a
bez handicapů.
Velkou chybou bylo přehození turnajů Třebíč a Košice. První dva turnaje se tudíž hrály na
Slovensku a to se Čechům nelíbilo ve smyslu, že nikam nejeli. Slováci to pak oplatili tím, že
nepřijeli do Třebíče a série se rozpadla.
V příští sezóně je se Slovenským snookerem domluven Juniorský Federal Cup. Jeden v Praze a
druhý v Bratislavě. Na jeho zařazení do kalendáře pracujeme s Adamem Horáčkem.
Budeme jednat i o společném Mistrovství republik pro juniory

Zpráva o finanční situaci sekce
František Nejedlo přednesl zprávu o financích sekce podloženou výpisy z účtu sekce.
Na přetřes se dostala otázka Transparentního účtu. VV se zavázal, že na příští schůzi tento problém
hlouběji prodiskutuje a veřejně se k němu vyjádří.

Zpráva o rozhodčích
Eva Poskočilová
Někdy se podaří zajistit dostatečný počet rozhodčích, aby byli v závěrečných fázích turnaje
stoloví – na play-off Českého poháru byli konečně 4 rozhodčí na čtvrtfinále, 2 na semifinále a
1 na finále.
Podařilo se zajistit i rozhodčího ze Slovenska na Moravský pohár – listopad, Třebíč.
Čeští rozhodčí vyjeli na Česko-slovenské Masters do Bratislavy, kde pracovali jako stoloví
rozhodčí.
Podařilo se prosadit, že dojíždějící rozhodčí dostanou proplacenou cestu, pokud rozhodčí
dojíždí na dvoudenní turnaj na oba dny, jsme schopni uhradit i ubytování.
Podařilo se mi sledovat a hodnotit rozhodčí u stolu při Českém poháru (jmenovitě Šlehofr,
Prchal, Salavec, Chvátal) a částečně i během Česko-slovenského Masters (čeští i slovenští
rozhodčí).

Někdy jsme rádi za jednoho plošného od začátku do konce (finále je jako stolový), při jiných
turnajích – jde zejména o kvalifikace – není dostupný vůbec nikdo (rozhodčí se většinou
turnaje účastní jako hráči).
Závěr: potřebovali bychom mít víc nehrajících rozhodčích, ovšem pokud možno s hráčskou
zkušeností, což je problém.
Při schůzi VV padl návrh na to, aby rozhodčí dostávali nižší platbu za rozhodování, aby se
ušetřily peníze na placení cestovních nákladů – bude prodiskutováno s rozhodčími.
Školení pro rozhodčí – je plánováno, obtíž najít vhodný termín (školení trvá dlouho a je
náročné). V jednání je školení na Slovensku.
Mezinárodní aktivity
Jak je výše zmíněno, kontakty jsou nejbližší se Slovenskem – čeští rozhodčí jezdí na Slovensko
a naopak.
Dále slovenští rozhodčí (Harsa) dostává pozvání do Vídně.
Účast na ME a MS – zatím bez účastí (pracovní a jazykové bariéry).
Turnaje Worldsnookeru – ano (Poskočilová – Paul Hunter Classic, kvalifikace na German
Masters, Gibraltar Open).

Půlroční zpráva o činnosti sekce
Tomáš Kejla
Navrhl jsem vytvořit Zprávu o dění v sekci. Myslím si také, že by to mohlo být pravidlem a
každý půl rok by se taková zpráva uveřejňovala na stránkách sekce popřípadě svazu.
Na vytvoření zprávy se budou podílet všichni členové VV.
Zpráva by měla obsahovat veškeré informace a kroky, které sekce za půl roku udělala. Tato
pak bude vystavena na stránkách sekce.

Mistrovství Evropy na Kypru
Tomáš Kejla
ME do 18let, do 21let a mužů se koná v Nikosii, Kypr od 5.3.2017 do 19.3.2017. Českou
republiku budou reprezentovat:

Reprezentace 2017 - Kypr
Aleš Herout
Jiří Kubiš
Martin Forman
Jakub Rendla
Martin Herout

U18, U21, muži
U18,U21
U18, U21
muži
Doprovod na U18,U21

Do dějiště se hráči dopravují letecky. Výjezd reprezentace bude stát cca 80000,- s tím, že se
část hradí s fondu mládeže (35000,-)

Každý hráč si na výjezd přispívá částkou 5000,Hospodář obešle hráče s informací o způsobu vyrovnání.
Letenky jsou hrazeny převodem, stejně tak by mělo být hrazeno i ubytování.

Zpráva o činnosti jednotlivých členů VV
Diskuze

SÉRIE TURNAJŮ SNOOKEROVÉ SEKCE ČMBS
Příloha 1
V Čechách máme několik sérií turnajů s různým formátem kvalifikací a hlavní soutěže. Rozdělit je
můžeme následovně:
1)
2)
3)
4)

Česká snookerová tour (ČST)
Federal Cup (FC)
Česká snookerová liga (ČSL)
Mistrovství republiky (MR)

Každá série má i svoje bodování a svoje pravidla. Hodnocení soutěží a následný postup by se měl řídit
samostatně stejně jako formát.
Na stránkách Snookerové sekce ve Výsledkovém servisu se bude tedy objevovat několik žebříčků a
několik sérii, které se od sebe liší a mají vlastní pravidla.

TURNAJOVÉ SÉRIE
ČST Classic

Prague Open
Arenia Cup
FC Český pohár
Moravský pohár
Slovenský pohár
ČSL ČSL 1
ČSL 2
ČSL 3
ČSL 4
ČSL 5
Mistrovství ligy
Mistrovství republiky Do 21 let
Muži
Nad 40 let
6 červených
Týmy

BODOVÁNÍ
ČST
FC
ČSL

Mistrovství republiky mužů
Ostatní Mistrovství republiky

5000 bodů pro vítěze,
dále dělit koeficientem 0,75 včetně kvalifikace
5500 bodů pro vítěze,
2000 pro vítěze kvalifikace,
dále dělit koeficientem 0,8
2500 bodů pro vítěze,
dále dělit koeficientem 0,75
v případě rozdělení na více úrovní začíná další úroveň na
stejných bodech jako má poslední z nejbližší vyšší úrovně
Mistrovství ligy bez bodování
10000 bodů pro vítěze,
dále dělit koeficientem 0,8
Bez bodování

NASAZOVÁNÍ
ČST

FC

ČSL
Mistrovství republiky mužů
Ostatní Mistrovství republiky

Podle výsledků v sérii
Max. 8 nasazených hráčů přímo
Kvalifikanti losováni
První turnaj sezóny podle celorepublikového žebříčku
Podle výsledků v sérii
8 přímo nasazených kvalifikantů z každé země
Ostatní kvalifikanti losováni
První turnaj sezóny podle celorepublikového žebříčku
Podle výsledků v sérii
První turnaj sezóny podle žebříčku série sezóny loňské
Podle celorepublikového žebříčku
Bez nasazení, případně podle celorepublikového žebříčku

FORMÁT
SÉRIE
ČST

KVALIFIKACE

HLAVNÍ ČÁST

Skupiny pro max. 8 hráčů

FC

Skupiny pro max. 8 hráčů

ČSL

Skupiny pro max. 8 hráčů

Mistrovství republiky mužů
Ostatní turnaje

Skupiny pro max. 8 hráčů
Podle propozic turnaje

8 skupin po 3 hráčích
Playoff pro vítěze skupin
s nasazením křížem (AvsH)
8 skupin po 4 hráčích
PlayOff pro 16 hráčů
s nasazením křížem
PlayOff podle jednotlivých
oblastí
PlayOff pro 32 hráčů
Podle propozic turnaje

