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Úvod 

 
Tento dokument si klade za cíl popsat základní fungování klubu, zahrnující informace 

o vedení. Snaží se popsat pravidla chování platná pro všechny členy. Navíc popisuje 
povinnosti členů i zodpovědnosti jak závodních, tak i nezávodních hráčů. 

Tento dokument není vyčerpávajícím souborem pravidel, proto pokud se 
vyskytnou nějaké nesrovnalostí, tak by člen měl případný problém oznámit vedení klubu, 
které se pokusí o nápravu. 
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Vedení klubu 

 
Vedením klubu se rozumí výbor (jmenovitě viz “Příloha A”, dále jen výbor), který je 

stanoven na řádné či mimořádné výroční členské schůzi, a pro schválení je nutná 
nadpoloviční vetšina všech členů klubu.  

V případě řádné výroční členské schůze je výbor volen na tříleté období. Pokud se 
jedná o mimořádné volby je funkční období na dobu zbývající do konce tříletého období. 

Mimořádnou volbou se rozumí stav, který může nastat v případě nespokojeností 
nadpoloviční většiny členské základny. V tomto případě musí nastat nejpozději do 2 měsíců 
členská schůze svolaná současným výborem, na které se dojednají případné změny. 

V případě odstupujícího člena výboru není nutné provést volbu celého výboru znovu. 
Doplnění výboru je zcela v rukou zbývajících členů vedení a není proto nutné svolávat 
členskou schůzi. Volba celého výboru však musí nastat pokud odstoupí její nadpoloviční 
část. 

Při volbě výboru není limitujícím faktorem to, že dotyčná osoba již zastávala funkci, 
tzn. že členem výboru mohou být lidé opakovaně. 

 

Struktura výboru 

 
Viz “Příloha A” 
 

Zodpovědnosti výboru 

 
Základní zodpovědností výboru obecně je bezproblémový chod kulečníkového klubu. 

 
Dalšími body jsou: 

● Komunikace s vedením TJ Sokol pro bezproblémový chod klubu. 
● Komunikace s ČMBS a příslušnou oblastí s ohledem na strukturu soutěží 

a pořádání jiných turnajů (jako např.: mistrovství ČR, přebory, atd.) 
● Rozhodnutí o vzniku či zániku členství v klubu. 
● Nákup nového vybavení herny. 
● Organizování vnitroklubových soutěží (může být delegováno na nečlena 

výboru, ale výbor musí být předem informován a musí k tomu udělit souhlas). 
● Svolání každoroční výroční členské schůze, a to nejlépe v průběhu ledna. 

Zápis ze schůze musí být do konce února dodán do sekretariátu Sokola. 
● Svolání volební výroční členské schůze, a to na konci mandátu výboru. 
● Svolávání hračských schůzí, kde se stanoví struktura týmů na následující 

sezónu. 
● Informování ostatních členů o změnách v klubu, vyvěšením na nástěnku či 

emailovou formou. 
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Chování v herně  

Vstup do herny je možný každý všední den od 10:00 do 22:00 hod, vyjma státních 
svátků a letních prázdnin. Přístup do herny je možný o víkendech, státních svátcích, letních 
prázdninách pouze v případě, že se v Sokolovně odehrává jiná akce pod dohledem správce 
budovy a nebo po domluvě se členem, který disponuje klíčemi od budovy. V případě letních 
prázdnin je třeba, aby měl člen uhrazen prázdninový příspěvek. 
 

Každý člen je zodpovědný za: 
● Dodržování pravidel slušného chování. 
● Vyluxování stolu a otření mantinelů čistým suknem předtím, než začne hrát či 

trénovat. Čištění stolů a mantinelů se doporučuje opakovat po každé 
odehrané hře. Člen dbá na čistotu hubice. Viz “Příloha F”. 

● Vyčištění koulí před, v průběhu a po hře či tréninku. Návod na použití leštičky 
a obecná pravidla pro údržbu koulí jsou dispozici na stolku, kde se nachází 
leštička, nebo v tomto dokumentu, viz “Příloha G”. 

● Zajištění herního prostředí tak, aby se neomezovali ostatní hráči (dodržování 
nízké hladiny zvuku, ať už co se týče puštěného rádia či slovních projevů, 
pokud se všichni účastníci nedomluví jinak). 

● Zajištění čistoty herny (hráč je zodpovědný za to, že po sobě uklidí nejenom 
koule, ale i prázdné plastové lahve, popřípadě po sobě umyje nádobí apod.). 

● Každý hráč je zodpovědný za to, že hernu nebude využívat člověk, který není 
součástí klubu. Výjimkou jsou kandidáti na členy, ale o těchto kandidátech 
musí být vždy informovaný někdo z výboru. 

● V žádném případě nepřistupovat ke stolu s jídlem či nápojem. 
● V herně je možné jíst, ale nikdy během průběhu hry. Po jídle vždy důkladně 

umýt ruce. 
● Hráč při hře soupeře vždy sedí – je zakázáno stát a jakkoliv překážet. 
● Při hře je nutno brát ohled na hráče u vedlejších stolů. 
● Pokud se hráči potí ruce, doporučuje se hrát s rukavicí. 
● V celém prostoru kulečníkové herny je zakázano kouřit. 
● Poslední návštěvník herny zkontroluje, zda 

○ je vypnutý počítač případně televize, 
○ jsou zavřená všechna okna, zamknuté dveře na dvorek, 
○ je zamčená skřínka s koulemi a skříňky s tágy, 
○ jsou přikryté všechny stoly, 
○ neteče voda, 
○ je vypnuté rádio, 
○ jsou zhasnuta všechna světla, 
○ jsou vypnuté spotřebiče typu kávovar, konvice ze zásuvky. 

● Poslední návštěvník po zkontrolování předchozího bodu uzamkne hernu. 
Klíče z horní herny se vracejí do vrátnice. 
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● Pokud člen oddílu nedodržuje tato pravidla, je povinností každého ho na to 
upozornit, v případě zásadního porušování pravidel uvědomit výbor oddílu. 

Povinnosti člena 

 
● Každý člen je povinen uhradit členské příspěvky (jednorázově do konce 

února). Vyjímky pouze po projednání výboru. 
● Každý člen je povinen sledovat zprávy výboru oddílu (e-mail, nástěnka, web), 

sledovat dění v kulečníkovém klubu tak, aby stihl včas reagovat na případné 
změny. 

● Každý člen je povinen zúčastnit se členských schůzí. Pokud se účastnit 
nemůže, je nutné se omluvit. Cílem tohoto bodu je zajistit nadpoloviční účast 
a být tak při schůzi usnášení schopný. 

● Každý člen je povinen účastnit se soudcování zápasů podle rozpisu, který je 
vždy před začátkem sezony vyvěšen na nástěnce nebo na stránkách našeho 
klubu. Případné změny jsou možné, ale vždy musí být změna řádně zapsána 
v rozpisu. Domluva stačí mezi jednotlivými členy (není nutné informovat 
výbor), ale vždy musí jednotlivý zápas obsahovat dle soutěže stanovený 
počet rozhodčích. Zapisovatelé jsou více než vítáni. Z této povinnosti je 
možné se vyplatit podle pravidel popsaných v rozpisu. 

● V případě soudcování zápasu se rozhodčí drží pravidel stanovených 
v dokumentu “Pravidla pro utkání na domácí půdě”, viz “Příloha C” 

● Každý člen by měl přiložit ruku k dílu v činnostech nezbytných pro 
bezproblémové a kvalitní fungování klubu jako je potahování kulečníkových 
stolů, každoroční generální úklid, případné úpravy herny, praní ručníků, 
fotografie ze zápasů/turnajů, správa webových stránek, propagace klubu a 
další. 

○ Členům, kteří v sezoně nevykáží svoji účast na výše 
uvedených činnostech, bude zvýšen oddílový příspěvek 
o 1000,- 

○ O těchto penálech bude rozhodovat výbor oddílu.  
○ Výbor si vyhrazuje právo na udělení vyjímek. 

. 
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Závodní hráč 

 
Pod pojmem závodní hráč se rozumí člen, který je součástí jakéhokoliv týmu a je 

zaregistrován v Českomoravském billiardovém svazu.  
 

● Každý “závodní hráč” je povinnen zúčastnit se hráčské schůze tak, aby byl 
přesně informován o sestavách a změnách plánovaných na nadcházející 
sezonu. V případě, že se nemůže účastnit, informuje nejlépe svého kolegu, 
se kterým plánuje hrát soutěž, a ten bude moci za dotyčného rozhodovat.  

● V případě zápasu v domovské herně se hráč drží pravidel stanovených 
v dokumentu “Pravidla pro utkání na domácí půdě”, viz “Příloha C”. 

● Závodní hráč, který je součástí týmu, se domluví na zodpovědnostech v rámci 
týmu s ostatními členy (volba kapitána a jiné). 

● Kapitán týmu určuje složení hráčů na jednotlivé zápasy a je plně v jeho 
pravomoci, kdo bude či nebude nasazen. Je doporučeno vytvořit seznam 
utkání jednotlivého týmu, včetně nasazených hráčů pro celou sezonu, aby 
se předešlo případným nesrovnalostem v průběhu soutěže.  

● Zavodní hráč je povinnen zaplatit poplatek ČMBS, tzn. tento poplatek neplatí 
klub. Podrobnosti a výše poplatku, viz “Příloha B” 

● Hráč, který jede na zápas (odehrávaný mimo Prahu) vlastním vozem a veze 
členy svého týmu, má nárok na cestovné, které je popsáno v sekci “Příloha 
E”. 

● V případě přeloženého zápasu: 
○ Kapitán zjistí, zda je schopný nasadit tým v plné sestavě. 
○ Kapitán (nebo jím delegovaná osoba) zjistí, zda plánovaní rozhodčí 

jsou schopni soudcovat i v novém termínu. Pokud tomu tak není, je 
zodpovědností rozhodčího i kapitána (nebo delegované osoby) najít 
náhradníka, pomoci by jim měli i ostatní členové. V případě, že o to 
budou požádáni. Pokud se bude toto jevit jako neřešitelný problém, 
zápas nemůže být přeložen. 

○ Kapitán nahlásí změnu termínu v sekretariátu Sokola. 
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Výroční členské schůze 

 
● Základní informace o členských schůzích naleznete v sekci “Vedení klubu” 

tohoto dokumentu. 
● O termínu uspořádaní výroční členské schůze bude výbor informovat 

e-mailovou zprávou, zprávou na nástěnce v dostatečném předstihu. Schůze 
jsou většinou pořádány v průběhu ledna. 

● Na řádné výroční členské schůzi výbor obeznámí všechny členy 
s hospodařením klubu a i s jeho směřováním do budoucnosti. Předseda STK 
přednese zprávu o sportovní činnosti oddílu za uplynulé období. 

● Na výroční členské schůzi musí být umožněno členům klubu vyjádřit svůj 
konstruktivní názor. 

● Na konci mandátu zvoleného výboru proběhne volební výroční členská 
schůze. 
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Vznik členství 

 
● Kandidátovi na členství je umožněno navštívít hernu maximálně 3x, aby 

se seznámil s klubovým prostředím, jeho pravidly a možnostmi tréninku 
se zkušenějšími hráči. Během těchto třech návštěv musí zodpovědná osoba 
(člen výboru nebo jím delegovaná osoba) seznámit kandidáta s chodem 
herny a poté mu umožnit vyzkoušet si hru. O kandidátovi musí být informován 
minimálně jeden člen výboru, aby nedocházelo k nejasnostem. Je 
doporučeno říci ostatním členům, kteří jsou na místě, že se jedná 
o potencionálního člena. 

● Potenciálnímu členu musí být umožněno seznámit se s “Pravidly klubu” 
a ostatními dokumenty, ideálně v tištěné nebo elektronické formě. Teprve 
poté se může kandidát vyjádřit, zda se stane součástí klubu. 

● Vznik členství je podmíněn zaplacením poplatku. Poplatek je placen ročně, 
a to jednorázově. Poplatek musí být zaplacen v řádném termínu do konce 
února, pokud to pro nějakého člena je problém, dotyčný dá vědět výboru 
a postup bude řešen individuálně. Zpoždění s platbou však musí mít pádný 
důvod. Výbor si vyhrazuje právo udělit slevu na členských příspěvcích 
za přínos do klubu (vynikajíci výkony, čestné členství, ...). 

○ Vznik členství u hráčů závodního (tzn. velkého) stolu je 
podmíněno uhrazením vstupního, jednorázového a nevratného 
poplatku ve výši 5000,- 

● Aktuální výše členských příspěvků je napsána v sekci “Příloha B”. 

Zánik členství 

 
● O zrušení členství může požádat jakýkoliv člen, a to v jakémkoliv období 

oznámením výboru. Dotyčný musí odevzdat všechny věci, které byly pouze 
zapůjčeny (např. klíče ke skříňkám v klubu a jiné). Příspěvky musí mít 
uhrazeny na celý kalendářní rok. Příspěvky se nevrací. 

● Zánik členství může nastat nedodržováním pravidel určujících chod herny 
a klubu. V tomto případě o zániku členství rozhoduje výbor. 
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Příloha A 

Složení výboru oddílu 

 
Na poslední volební schůzi (dne 19. 1. 2016) se stanovil výbor v tomto složení: 

 

Předseda klubu Martin Vrabec 

Předseda STK klubu Otakar Truksa 

Hospodář klubu Petr Radkovský 

Člen výboru Libor Bača 

Člen výboru Peter Šramel 

 
Funkční období současného vedení je stanoveno do ledna roku 2019. Do té doby 

musí být svolána členská schůze, která potvrdí stávající vedení do dalšího období či zvolí 
nové, nejpozději do konce února 2019. 
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Příloha B 

 

Členské příspěvky jsou stanoveny v tabulce níže: 

 
 

 Jednota Známka 
Sokol 

Sletová 
známka Oddíl MS Oddíl ZS Celý rok 

řádný 
člen 2 000,- 500,- 50,- 2 000,- 2500,- 4550,- / 

5050,- 

důchodci 
od 65 let, 
studenti 
do 18 let 

2 000,- 200,- 50,- 2 000,- 2500,- 4250,- / 
4750,- 

 
 

Poplatek závodního hráče do ČMBS: 

 
Na Valné hromadě ČMBS sekce karambol bylo dne 7.9. 2013 usneseno, že každý hráč,              
který se chce účastnit soutěží pořádaných ČMBS musí skrze svůj mateřský oddíl uhradit             
poplatek 500,- Kč tak, aby byl zaevidován jako hráč v aktuální sezoně.  
 
Všichni závodní hráči našeho klubu musí tento poplatek na následující sezonu uhradit            
do sekretariátu Sokola Žižkov do 30. 6. aktuálního kalendářního roku.  
 
Poplatek 500,- Kč je dále rozdělen takto:  

● 150,- Kč zůstává v ČMBS,  
● 350,- Kč se vrací do příslušné oblasti, která z těchto financí bude organizovat             

oblastní přebory 

Elektronická platba 

 
Veškeré platby lze platit převodem na účet: 
 

číslo účtu: 2701102615 / 2010 
variabilní symbol: 61 
zpráva pro příjemce:jméno a příjmení 

 
O veškerých platbách převodem prosím informujte e-mailem výbor oddílu.  
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Příloha C 

Pravidla pro utkání na domácí půdě 

Hráči 
1. Hráči musí k zápasu nastoupit v úboru, který je stanoven v pravidlech dané 

soutěže.  
2. Kapitán týmu vyvěsí v dostatečné časovém předstihu na nástěnku či e-mailem zašle 

všem členům pozvánku k utkání, kde bude uvedena sestava, datum konání a 
nominovaní rozhodčí. 

3. Hráči se dostaví do herny minimálně 40 minut před plánovaným začátkem zápasu. 
4. Hráči zajistí důkladné vyčištění závodních stolů a vyčištění koulí. A zkontrolují, 

zda je herna v adekvátním stavu vzhledem k nadcházejícímu zápasu. 
5. Domácí hráči zajistí připravenost kuchyňky pro občerstvení hostů. Čisté skleničky 

a hrníčky pro nápoje typu káva, voda atd. 
6. Každý hráč je povinen zaplatit poplatek za soudcování. Ideální je poplatek zaplatit 

před zápasem, aby se předešlo případným nesrovnalostem. 
○ Při utkání na malém stole 30,- rozhodčímu za jednu partii + 10,- 

hlavnímu rozhodčímu za zápis výsledků na web ČMBS) 
○ Při utkání na závodním stole 75,-  

7. Po ukončení zápasu jsou hráči zodpovědni za to, že se herna bude nacházet 
v uklizeném stavu (žádné sklenice, hrníčky, plast. láhve na stolcích, umyté nádobí). 

 
Rozhodčí 

1. Rozhodčí se dostaví do herny minimálně 20 minut před začátkem zápasu, aby 
se stihl adekvátně připravit. 

2. Hlavní rozhodčí zajistí, aby si hosté vylosovali čísla stolů, na kterých budou hrát. 
3. Rozhodčí umožní každému hráči trénink. 10 minut pro hostujícího hráče, 5 minut 

pro domácího hráče. 
4. Rozhodčí se před začátkem zápasu informuje u hlavního rozhodčího o limitech 

jednotlivých disciplín včetně limitů náběhů tak, aby nedocházelo 
k nesrovnalostem v průběhu zápasu. 

5. Rozhodčí je zodpovědný za čistotu stolu a koulí v průběhu celého zápasu, tzn. že 
stůl vyčistí hladítkem, koule vyčistí hadříkem a to minimálně před každou partií nebo 
pokud ho o to hráč požádá v průběhu zápasu. 

6. Hlavní rozhodčí zahájí začátek zápasu uvítáním hostů a oznámí rozlosování 
pro jednotlivé disciplíny, včetně informace, kdo bude na jakém stole hrát. 

7. Rozhodčí je zodpovědný za zápis průběhu partie do formuláře k tomu určenému 
(včetně jmen obou hráčů, disciplíny a bodového průběhu). Tento bod platí v případě, 
že není u stolu zapisovatel. 

8. Rozhodčí musí hlásit v průběhu hry informace důležité pro jednotlivé disciplíny 
(zakázané zóny - “uvnitř”, “musí” a hlásit posledních 5/3 karamboly do konce partie). 

9. Hlavní rozhodčí je zodpovědný za zapsání výsledků do výsledkové listiny na 
webu ČMBS.  
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Příloha D 

Pokyny pro hlavního rozhodčího 

 
● Pozici hlavního rozhodčího si určí mezi sebou delegovaní rozhodčí na dané 

utkání.  
a. Je vyžadována pomoc od hráčů domácího týmu ku příkladu 

v momentech, kdy má nominovaný rozhodčí problém 
s moderními technologiemi.  

● Vytvořit zápis o utkání  
a. Před začátkem zápasu vytvořit nasazení hráčů dle jejich GP do 

jednotlivých partií. 
b. Všechny odehrané partie přímo zadávat do výsledkového servisu JVG 

sekce karambol. Zápis o utkání lze přímo vytisknout na webu JVG, 
stačí pouze zápas najít na hlavní stránce v kolonce Aktuální výsledky 
a pak tuto stánku vytisknout pomocí CTRL + P nebo Soubor - Tisk. 

c. Pokud by nastal výpadek internetu, tak v počítači na ploše je 
vytvořena složka každého týmu. Je třeba otevřít excelovský dokument 
Vzor, následně je potřeba správně vyplnit tento dokument (názvy 
týmů, správné nasazení hráčů do jednotlivých disciplín, datum konání, 
vedoucí družstev). 

● Přidávání odehraných partií na internet: 
a. Nutné přihlášení do administračního systému webu sekce karambol 

(horní menu – položka Zápisy). Adresa: 
http://www.jvg.cz/billiard/admin.php 

b. Po přihlášení vybrat v sekci Soutěže danou ligu, po kliknutí na položku 
Utkání v soutěži se objeví kalendář soutěže, najít správné utkání, 
kliknout na Výsledky zápasů v utkání. 

c. Na stránce Výsledky zápasů v utkání po kliknutí na tlačítko Přidat 
nový záznam už přidáváme jednotlivé partie – je potřeba vybrat 
jednotlivé hráče, kolo, disciplínu (pozor defaultně je pro partie TD MS 
nastavená VH, pro ostatní disciplíny je potřeba nezapomenout 
změnit), počet odehraných karambolů, nejvyšší sérii a počet náběhů 
hráče 1 a hráče 2. Po zadání všech těchto údajů odešleme formulář 
ke zpracování tlačítkem Odeslat. Takto postupujeme u všech partií. 

■ U zápasů, které jsou live-scorovány (zejména závodní stůl 
Extraliga 3B) je třeba před začátkem zápasu v administraci 
JVG nastavit u daného utkání jednotlivé hráče všech partií. 
Formulář bez dalších změn odeslat. Pak stačí kliknout na 
tlačítko Livescore (vlevo vedle Upravit). Ovládání počítadla je 
v návodu vedle notebooku. 

d. Po skončení zápasu je doporučeno zkontrolovat správnost zápisu 
výsledků na hlavní straně webu v kolonce Aktuální výsledky. 
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● Po skončení zápasu zkontrolovat, jestli jsou všechny partie správně zapsány a 
následně dvakrát vytisknout, jeden pověsit na nástěnku výsledků a druhý předat 
soupeřům. 
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Příloha E 

 

Přehled tras a km na mistrovské zápasy oddílu kulečníku SOKOLA ŽIŽKOV 

 
 

DESTINACE  POČET KM 

Trmice tam a zpět 200 km 

Plzeň tam a zpět 200 km 

Újezdeček tam a zpět 200 km 

Most tam a zpět 200 km 

Chomutov tam a zpět 200 km 

Nový Bor tam a zpět 240 km 

Liberec tam a zpět 240 km 

Nýřany tam a zpět 240 km 

Jablonec tam a zpět 240 km 

Poruba / Vítkovice dvojzápas 800 km 

Prostějov / Brno dvojzápas 540 km 

Náchod / Trutnov dvojzápas 360 km 

 
 
 
Tarif bude vyplácen 3,- Kč na km a platí pro sezonu 2013/2014 až do odvolání.  
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Příloha F 

 

Pokyny k údržbě stolů 

 
● Před začátkem tréninku / hry stůl důkladně vyluxovat 
● Po skončení každé hry nebo po odehrání disciplíny v mistrovském zápase plochu 

čistit hladítkem SIMONIS X1. 
 

 
 
 

● Mantinely před začátkem i v průběhu hry čistit zeleným „hadrem“ Gabriels 
● POZOR !!  

○ HLADÍTKO SIMONIS X1 JE NUTNO PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM 
VYČISTIT. DOPORUČUJE SE LUXEM BEZ HUBICE.  

○ HADR NA MANTINELY JE MOŽNO TAKÉ VYČISTIT LUXEM NEBO 
VYPRÁŠIT. 

○ PŘED POUŽITÍM LUXU JE TŘEBA ZKONTROLOVAT ČISTOTU 
HUBICE, KTEROU SE LUXUJE SUKNO  
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Příloha G 

Návod na použití leštičky 

 
1. Protřepeme lahvičku s přípravkem na 

čištění koulí. 

2. Naneseme čistící přípravek na kouli. 

3. Snažíme se přípravek hadříkem jakoby 
vetřít po celém povrchu koule, a tak pomocí 
čistidla odstranit veškeré nečistoty a zbytky 

křídy. 

4. Suchým hadříkem kouli přečistíme tak, 
aby na kouli nebyly patrné známky 
přípravku. 

5. Čisté koule vložíme do leštičky a 
zapneme na několik minut (~ 2-4 
minuty). 

6. Vypneme leštičku a vyjmeme koule. 

 

Jak udržet stav koulí v co nejlepším stavu po co nejdelší dobu 

 
1. V průběhu hry se snažíme udržet koule co nejčistší, tzn. že i v průběhu hry je koule 

třeba vyčistit suchým hadříkem. 

2. Po ukončení hry každý hráč vyčistí koule tak, aby na nich nebyly vidět stopy křídy. 
Stačí suchým hadříkem. 
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