ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY BSMK ZE DNE 21. 10. 2010

-

Filip Juda dodá Pavlu Rosenbachovi fotky z MČR pro jejich zaslání do Klatov –
na přání Mengy Teamu Klatovy

-

Byly projednány varianty streamování a věcí kolem on-line přenosů malé
kopané

-

Milan Penert řekne HW a SW požadavky online přenosu, bude pozván na další
zasedání

-

Na příštím zasedání bude představen ceník frmy Keloc ve věci potisků dresů,
vč. výše zvýhodněné slevy pro členy BSMK

-

Od příštího zasedání SR bude zákaz používání mobilních telefonů, vyjma
hovorů, spojených s organizací soutěží BSMK, tedy komunikace s STK BSMK,
sekretariátem apod.

-

Projednána odměna oddělení PR za psaní reportů a pozvánek na utkání dle
tohoto sazebníku. Celkový měsíční rozpočet činí 5.000,-. Report utkání
Superligy nebo 2. ligy 100,-, pozvánka na superligová utkání 50,-, všeobecný
report ze 3. ligy 50,- a report ze Swatch ligy žen 50,-. Psát se bude
kompletní kolo Superligy, tedy její všechna utkání daného kola. Dále 1x týdně
pozvánku na následující kolo Superligy. U druhé ligy 3 zápasy týdně a 1x
týdně souhrn 3. ligy a Swatch ligy žen. Podmínkou je včasné umístění na
webové stránky svazu a to do 48 hodin.

-

Radek Kocián přednesl návrh na diskuzi mezi BSMK a kapitány superligových
týmů při nastávajícím zimním superligovém shromáždění, které se bude
konat na začátku března, na kterém se budou stanovovat termíny pro jarní
část Superligy. Jedná se o eliminaci chování hráčů v jednotlivých
superligových klubech (nižších soutěží a ligy žen se tento bod netýká).
Důvodem jsou nezamyšlené důsledky jednání a racionální postoj vybraných
hráčů SIMOST Superligy vůči rozhočím.

-

Zamezit v systému při zadávání zápisu o utkání, aby po vložení 2. hráče ze
soupisky A týmu v zápase B týmu a naopak nebylo možné přidat dalšího
hráče z druhého týmu jednoho klubu (signalizace, že je něco špatně)

-

Směrnice k vydání odměny rozhodčím za řízení utkání v rámci soutěží BSMK
byla schválena a zveřejněna v sekci Menu – dokumenty, na stránkách BSMK

-

Pavel Rosenbach vytvoří a přesměruje všechny maily z @bsmk.cz na
@malakopanabrno.cz

-

zápis ze zasedání bude předsedou SR BSMK zaslán do 24 hodin od ukončení
zasedání na e-mail prezidentovi svazu, který je následně zveřejní na
internetových stránkách BSMK.

-

předseda SR BSMK zaktualizuje do 24 hodin od ukončení zasedání sekci
„DŮLEŽITÉ“, tedy červený rámeček na hlavní straně internetových stránek
BSMK, kde uvede nový termín nejbližšího zasedání Správní rady BSMK a čas a
místo jeho konání.
Další zasedání bude 25. 11. 2010 v 19:00 v restauraci Švejk v BrněBohunicích.

