Program Valné hromady sekce snooker
ČMBS
1. Zahájení a schválení programu Valné hromady
2. Volby pracovního předsednictva
3. Zpráva prezidenta
4. Návrh, diskuse a schválení rozpočtových pravidel
sekce
5. Návrh, diskuse a schválení
a. Struktury soutěží
b. Reprezentačních pravidel
c. Virtuální peněženky
d. Soutěžního roku
e. Podoby žebříčku
6. Diskuze ostatní
7. Návrh a schválení usnesení
8. Závěr Valné hromady sekce

Zpráva prezidenta
V roce 2020 zasáhla činnost snookerové sekce pandemie Koronaviru. Kvůli vládním restrikcím
zamezujícím šíření nemoci se v tomto roce povedlo uspořádat jen pár turnajů. Podařilo se dohrát
soutěžní rok 2019/20, bohužel však bez Mistrovství republiky. V novém formátu MČR se počítalo
s oblastními mistrovstvími, Moravským a Českým. Moravským mistrem se stal Jean Marie Hustin z
Royal Snooker Napajedla, jenž ve finále porazil svého klubového kolegu, Jiřího Stehlíka. Mistrem Čech
se stal Daniel Kohout z BC MSK Praha, který ve finále porazil Daniela Milého z Arenia snooker
Academy.
Republikový šampionát byl kvůli špatné pandemické situaci zrušen. Ze stejného důvodu nebyla
zahájena ani sezóna 2020/21.
Jelikož se nedalo hrát, využila se doba k dokončení projektu zlepšení herních podmínek. Sekce dodala
třem největším hernám v republice nová plátna a mantinely. V Napajedlech, Třebíči a Praze se tak
zrenovovalo 15 snookerových stolů, které budou připraveny na lepší časy.
Sekce získala doménu www.snooker.cz
I na mezinárodní scéně se podepsal globální zdravotní problém. Několik mistrovství se i přes nepřízeň
osudu podařilo uspořádat.
Mistrovství Evropy 2020 jednotlivců se odehrálo ve zrychleném režimu v Portugalsku. Českou
republiku zde reprezentovali Tomáš Kubíček a Osip Zusmanovic (oba BC MSK Praha), ani jeden však
nedokázal postoupit z kvalifikačních skupiny. Oba hráči se zúčastnili i souběžného turnaje na 6
červených. Ani zde se jim však nevedlo.
Mistři Morava, Čechy:
1.
2.

MR Morava Jean Marie Hustin (Royal Snooker z. s.)
MR Čechy Daniel Kohout (SK Billard Centrum Praha)

Výsledky reprezentace:
ME muži Tomáš Kubíček (SK BC Praha), Osip Zusmanovic (SK BC Praha) - nekvalif. se do hlavní části
ME 6 red Tomáš Kubíček (SK BC Praha), Osip Zusmanovic (SK BC Praha) - nekvalif. se do hlavní části

Rozpočtová pravidla sekce
Příjmy
Program Organizace sportu
Program Reprezentace
Členské příspěvky
hráčské licence
startovné
SUMA

141146
55000
15000
25000
78000
314146

Výdaje Organizace sportu
Rozhodčí
Vedení turnaje
Poháry
herny
SUMA

20000
20000
10000
30000
80000

Výdaje reprezentace
Reprezentace

55000

Ostatní Výdaje
Virtuální peněženka
Virtuální peněženka- převod
Program podpory č.2
Vedení sekce
SUMA

50000
44000
32000
30000
291000

STRUKTURA SOUTĚŽÍ SEKCE SNOOKER ČMBS
•

Klubová kola ve správě klubů, regionální a národní kola ve správě sekce

CHALLENGERS – TURNAJOVÁ SÉRIE JEDNOTLIVCŮ (5 turnajů)
•
•
•
•

Turnaje se hrají v jednotlivých regionech.
Pro začínající hráče (max. náběh 30bodů)
Krátké zápasy ve skupinách s následným KO
Vlastní žebříček

ČSJ – LIGA JEDNOTLIVCŮ (3 turnaje)
•
•
•
•
•

Turnaje se začínají v jednotlivých klubech s postupem do regionálního kola a dále pak do
republikového kola
Pro všechny výkonnostní třídy
Dvouměsíční cyklus
Zápasy ve skupinách až do národního kola. Vše završeno KO turnajem pro vítěze regionálních
skupin
Vlastní žebříček promítající se do Národního žebříčku

ĆST – TURNAJOVÁ SÉRIE JEDNOTLIVCŮ (5 turnajů)
•
•
•
•

Turnaje s regionálním a následně národním kolem
Pro všechny výkonnostní třídy s nasazením TOP8 do národního kola
Zápasy ve skupinách s následným KO
Vlastní žebříček promítající se do Národního žebříčku

MT – MISTROVSKÉ TURNAJE
•

•

Zemská mistrovství
o MČ – mistrovství Čech
o MM – mistrovství Moravy
Národní mistrovství
o MČR jednotlivců – národní mistrovství
o MČR juniors – národní mistrovství pro hráč mladší 21 let
o MČR klubů – národní mistrovství dvojic
o MČR 6red – národní mistrovství na 6 červených
o MČR masters – národní mistrovství pro hráče starší 40 let

REPREZENTACE
Úřadující vítěz MČR ve snookeru následován nejvýše postavenými hráči v aktuálním Národním
žebříčku.
o
o
o
o
o

Hráč musí mít odehráno více než 50% turnajů k datu nominace.
Bude-li hráč nominován ve více kategoriích, má právo si vybrat, ve které kategorii chce
startovat.
Hráč, který odmítne reprezentovat, musí udat rozumný důvod svého rozhodnutí. Neučiní-li
tak, může být z dalších nominací vyřazen.
Doplnění reprezentace na poslední chvíli je plně na rozhodnutí VV sekce snooker ČMBS.
Reprezentant musí mít vypořádané vztahy s ČMBS a nesmí být v disciplinárním řízení.

VIRTUÁLNÍ PENĚŽENKA
Každý turnaj série ČST je dotován celkovou částkou 10 000Kč, která bude rozdělena mezi nejlepší 4
hráče turnaje tak, že vítěz získá 5000Kč, finalista 2200Kč a semifinalista 1400Kč do Virtuální
peněženky.

ŽEBŘÍČEK
o
o
o
o

Každá série má svůj žebříček určující nasazení do turnajů série
Národní žebříček se bude počítat z výsledků turnajů ČST a ČSJ.
Národní žebříček je určující pro reprezentaci.
Od sezóny 2021/22 se žebříček bude počítat od 0.

HLASOVÁNÍ NA VALNÉ HROMADĚ
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení programu Ano/ne
Volba pracovního předsednictva
Rozpočtová pravidla Ano/ne
Virtuální peněženka Ano/ne
Soutěžní rok
a. Podzim/Jaro – začátek sezóny v září a konec v červnu Ano/ne
b. Kalendářní rok – začátek sezóny v lednu a konec v prosinci Ano/ne
6. Struktura soutěží
a. Challengers Ano/ne
b. ČSJ Ano/ne
c. ČST Ano/ne
d. MT Ano/ne
e. U schválených sérií navíc hlasování o jejich zařazení do Národního žebříčku
7. Žebříček
a. plovoucí – přepisující se v určitých obdobích
i. ANO
1. Po turnaji
2. Po čtvrletí
ii. NE
b. dvouletý s tím, že si hráč nese plné body do následující sezony Ano/ne
c. jednoletý Ano/ne
d. stávající s tím, že si hráč nese polovinu bodů do následující sezóny Ano/ne
8. schválení usnesení VH

