
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY 

ČESKÉHO SVAZU BILLIARD HOCKEY Z.S. 
dne 30. listopadu 2019 v Břeclavi 

 

 

1. Prezentace dle registračních listin a schváleného klíče – 694 hlasů, valná hromada je usnášení 

schopná, ke schválení je potřeba 348 hlasů. 

           Pro – proti – zdržel se 
       2.     Schválení programu VH  
          Schváleno         694 – 0 – 0 
       3.    a) předsedajícím VH byl zvolen Jaromír Foltýn jun. 
          Schváleno         694 – 0 – 0 
  b) zapisovatelem VH byl zvolen Patrik Juchelka 
         Schváleno         694 – 0 – 0 

4. Pořadatelem mistrovství ČR 2020 nebyl nikdo zvolen. Volba je přesunuta na radu zástupců.  
          Nehlasováno 
       5.    Návrh, aby pořadatel turnaje kategorie ČP36 zaplatil poháry a ČSBH vyplatil finanční prémie 
na turnaji ČP36 pro nejlepší hráče: 1.místo 1.000,-Kč; 2.místo 700,-Kč; 3.místo 600,-Kč; 4.místo 500,-
Kč; 5.místo 400,-kč; 6.místo 300,-Kč; 7.místo 250,-Kč; 8.místo 200,-Kč 

      Neschváleno    239 – 124 – 377 
       6.    Pořadatelé turnajů ČP36: Ostrava 28.3., Bohunice 23.5., Břeclav 12.9., Most/Meziboří 7.11. 
          Schváleno         694 – 0 – 0 

7.    Pořadatelem Českomoravského poháru 2020 bude BHC Most. Termín bude oznámen do rady 
zástupců. 

Schváleno         510 – 72 – 110 
8.    Nová kategorie veteránů (50 let +). V českém poháru 2020 jde o ročník 1970. Hráči spadající 

do této kategorie na prvním turnaji v sezóně nahlásí, zda budou hrát kategorii mužů (žen) nebo 
kategorii veteránů. Nikdy už pak nelze přejít zpět do mužů (žen). Z kategorie mužů (žen) může odejít 
do veteránů kdykoliv po 50.roce. Na mistrovství ČR postupuje 6 nejlepších hráčů dle českého poháru 
a hrací systém na mistrovství ČR je „každý s každým“. Kritéria pro nominaci na mistrovství světa a 
Evropy zůstávají stejná. 

Schváleno         595 – 58 – 41 
9.    Od MČR 2020 bude každý rok uveden min.1 (max.3) hráč do síně slávy Billiard-hockey šprtce. 

Člen obdrží plaketu. Na webu bude uvedena síň slávy. O novém členovi rozhodne Rada zástupců 
hlasováním dva měsíce před MČR, aby případný člen si udělal čas na předání ceny. O síň slávy se 
stará řídící výbor ČSBH. 
          Schváleno         499 – 0 – 193 

9.    Zavedení Českého poháru družstev. Vítěz se kvalifikuje na WTHA cup (potvrdí Jakub Hasil, dle 
nejbližší rady na WTHA). Na turnajích jednotlivců (ČP12, ČP24, ČP36, Czech Open) se bude bodovat 
prvních 5 týmu z každého turnaje. Sečtou se všechny získané body jednotlivce dle ČP na tom turnaji a 
první tým získá 10b, druhý 8b, třetí 6b, čtvrtý 4b a pátý 2b. Pokud bude vítěz této soutěže stejný jako 
vítěz Českomoravského poháru nepostupuje nikdo další v pořadí (tzn. nenahrazuje se). 

Schváleno         483 – 211 – 0 
   10. Návrh, aby v programu „mládež“ dostal nováček ve druhém roce 50% bodů.  

Neschváleno  246 – 196 – 252 
 



  11. Návrh, aby si lidé mohli kdykoliv volat a psát výsledky ze soutěží družstev. Výsledky mohou 
být dávány na web ČSBH kdykoliv během dne, ale budou počítány jako neoficiální. 

Neschváleno  322 – 151 – 221 
             => poučení, že tento bod není zakázaný (volání a psaní si výsledků), přes neschválení je platný. 

 
12a. Návrh na vyřešení hráče J.Svobody (BHC Dobrá), za neodpískaná utkání na dvou turnajích 
ČP36, na zákaz startu ve všech soutěží jednotlivců i družstev v sezóně 2020.  

Nehlasováno 
Protinávrh 

12b. Aby byl hráč J.Svoboda (BHC Dobrá) potrestán zákazem startu v soutěži jednotlivců v sezóně 
2020. 

Schváleno         412 – 0 – 282 
13. Návrh Tomáše Vančury, aby hráči 1.ligy neměli povinnost hrát ČP36, ale jen ČP12  a méně. 

Neschváleno    141 – 0 – 481 
Protinávrh 

13b. Protinávrh Patrika Juchelky, aby hráči 1.ligy, neměli povinnost hrát ČP36, ale jen ČP12 a 
méně, ale bez klubové výjimky. 

Neschváleno    156 – 41 – 497 
Protinávrh 

13c. Protinávrh Pavla Koloděje, aby hráči 1.ligy, neměli žádnou povinnost hrát na turnajích 
jednotlivců. 

Neschváleno    99 – 282 – 313 
 

14. Pořadatelem Czech Open 2021 nebyl nikdo zvolen. Volba je přesunuta na radu zástupců. 
15. Rada zástupců projedná účast reprezentantů na Czech Open v Mostě (2019). 
16. Na MS 2020 proběhne valná hromada WTHA. Bude k dispozici funkce předsedy WTHA. 
17. WTHA cup se bude hrát během Russia Open v Petrohradě 30.5.2020. Valná hromada ukládá 
týmu BHK IQ Boskovice, aby se do rady zástupců 5.1.2020 rozhodly zda se zúčastní. 

  
 

 
Jaromír Foltýn 
Předsedající VH 
 
 
 
Za správnost zápisu 
Patrik Juchelka 
Zapisovatel VH 
 


