
PROGRAM PODPORY č.2 – SJEDNOCENÍ HERNÍCH PODMÍNEK PRO 

PŘÍPRAVU NÁRODNÍ REPREZENTACE VE SNOOKERU 
 

Termín podání žádosti: 1.9.2021 – 30.12.2021 

Místo podání žádosti: Českomoravský billiardový svaz „ČMBS“, Dělnická 10/141, 370 06 České 

Budějovice 

Způsob podání: osobně, poštou nebo emailem na gs@cmbs.cz 

Upozornění: na poskytnutí podpory není právní nárok 

Celková výše programu: Kč 32 000,- 

Program podpory je určen pro oddíly, které mají vlastní hernu se snookerovými stoly a v níž trénují 

národní reprezentanti ČMBS ve snookeru. 

Cíl programu: 
- Zajištění konkurenceschopných herních podmínek pro přípravu národní reprezentace ve 

snookeru ČMBS 

Výše podpory: 
- 1 sukno Strachan 6811 Gold Tournament 30oz 

- 1 sady gum na mantinely Hainsworth Northern Cushion Rubber 

Podmínky programu podpory: 
- určeno pouze pro členy ČMBS 

- národní reprezentant ve snookeru ČMBS musí být členem oddílu 

- žádost o podporu vypracovat na příslušných formulářích a ve výše uvedeném termínu 

odevzdat spolu s patřičnými přílohami. Veškeré potřebné formuláře jsou k dispozici na 

internetové adrese www.cmbs.cz 

- žádosti budou posouzeny odbornými komisemi Výkonného výboru ČMBS a návrh na 

přidělení podpory bude předložen ke schválení VV ČMBS 

- z programů na podporu rozvoje kulečníku lze čerpat pouze v souladu se zaměřením daného 

programu 

- z programu lze čerpat pouze v případě, že stejný oddíl nečerpá z programu č.1 

- žadatel musí mít splněny vůči ČMBS veškeré povinnosti 

- člen ČMBS, kterému byla podpora poskytnuta, se zavazuje k zajištění účasti národního 

reprezentanta na minimálně 50% předepsaných akcí, pořádaných ČMBS sekce snooker. 

V opačném případě bude člen postižen pokutou dle příslušného sazebníku, která bude 

navýšena o výši podpory 

- člen zajistí odbornou instalaci materiálu na vlastní náklady podle norem EBSA do 30dnů od 

poskytnutí dotace 

Seznámení žadatelů s výsledky přidělení podpory po schválení VV ČMBS: 
- e- mailem na oficiální adresu žadatele do 15 dnů po schválení 

Kontaktní osoba a konzultace: 
Tomáš Kejla, tomkejla@gmail.com 602 829859 
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