ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY
BRNĚNSKÉHO SVAZU MALÉ KOPANÉ
14. 2. - 15. 2. 2015 V BRNĚ

Přítomni:
Dr. Filip Juda
Ing. Pavel Rosenbach
Mgr. René Pazdera
Mgr. Antonín Schneider
Ing. Lukáš Vojtek

1. Zahájení jednání, volba zapisovatele, seznámení s programem.
2. Kontrola úkolů z předchozího zasedání SR BSMK:
-

-

-

-

-

-

-

M. Kuneš naprogramuje automatickou aktualizaci členů valné hromady na webu
BSMK.
R. Pazdera ověřil možnosti pořádání zimního turnaje na TCM v Brněnských
Ivanovicích, kde nebylo vzhledem k rozměrům hřiště možné turnaj uspořádat. Byl
osloven i provozovatel SC Srbská, kde se nepodařilo naplnit původní záměr
v požadovaném termínu. Turnaj by zde měl proběhnout v zimě roku 2016.
F. Juda se znovu sejde s J. Károu a probere možnosti rozšíření článků o malé kopané
v MF Dnes.
Koncept ligy veteránů byl vzhledem k malému počtu účastníků prozatím odložen
s očekáváným začátkem na jaře 2015. R. Pazdera ve spolupráci s L. Vojtkem dokončí
do konce února 2015 oslovení potenciálních týmů a propozice soutěže. SR projednala
rozšíření ligy firem s tím, že se F. Juda pokusí do letního zasedání SR zajistit další
účastníky oslovením bank, pojišťoven a podobných institucí.
A. Schneider bude pokračovat v rekonstrukci historických statistik na webu svazu po
převedení na novou formu.
R. Pazdera informoval SR o možnostech pronájmu kanceláře pro BSMK. Jednání
budou ukončena do konce února.
L. Vojtek dokončí tabulku zpravodajů v Brně na základě podkladů od F. Judy
obsahující název městské části, termín uzávěrky tamního zpravodaje, kontaktní osobu,
e - mail a telefon do konce února.
R. Pazdera zkompletuje podklady pro testy rozhodčích a připraví ve spolupráci s A.
Denevem pravidla pro udělování licencí. Základ hodnocení testů o 20 otázkách, na
které budou mít rozhodčí 20 minut:
Licence A - možnost ztratit 10%
Licence B - možnost ztratit 20%
Licence C - možnost ztratit 30%
Licence D - možnost ztratit 40%
Licence E - možnost ztratit 50%
Pro složení testu má rozhodčí jeden řádný a dva opravné termíny.
R. Pazdera odstraní z webu BSMK loga Big One fitness a Vinařství Skoupil a přidá
logo Noem arch i do sekce Sponzoři. Do sekce Partneři pak umístí loga těchto
městských částí města Brna: Slatina, Řečkovice, Kr. Pole, Židenice, Černovice.
SR vyslechla prezentaci Jana Sadílka ohledně spolupráce BSMK s portálem
TVCOM.cz a přenosů z utkání malé kopané. René Pazdera vstoupí v jednání s firmou,
získá od ní finanční nabídku a předloží ji SR ke schválení. SR rozhodla, že předloží
valné hromadě návrh přenosů na TVCOM.
R. Pazdera zkontroluje výměnu sítí na hřišti Za Lužánkami a na Chalabalově.
R. Pazdera bude pokračovat v jednání s pronajímatelem hřiště Za Lužánkami o
možnosti zvýšení výkonu osvětlení.

-

-

-

R. Pazdera dokončí jednání s pronajímatelem hřiště na Chalabalově možnosti
vyznačení brankoviště tenkou čarou.
SR BSMK odsouhlasila, že v případě neuhrazení poplatku za odložení utkání
v řádném termínu bude utkání kontumováno ve prospěch soupeře. R. Pazdera podle
toho upraví bod 11.5 Soutěžního řádu.
R. Pazdera oslovil L. Kubíčka ohledně pořádání turnaje ve vodním fotbálku na
náměstí Svobody. Realizace turnaje závisí na vyřízení žádosti na městské části Brno střed.
R. Pazdera oslovil ředitele ZŠ Jasanová ohledně možnosti pronájmu hřiště pro malou
kopanou. Vzhledem k nevyhovujícím rozměrům hřiště nebude spolupráce zahájena.

3. A. Schneider zajistí 30 - 40 sekundové video (např. z miniEURA v Řecku 2013) jako
promo pro registraci nových týmů do BSMK (případně AMF).
4. SR znovu projednala návrh na zavedení play off nebo Final 4 v jednotlivých soutěžích.
Bylo rozhodnuto, zatím tento koncept odložit z časových, kapacitních a finančních
důvodů. Dalším argumentem bylo nejednotné stanovisko Valné hromady BSMK. SR
připraví koncept tzv. Superpoháru, kdy se jako otvírací zápas sezóny odehraje utkání
vítěze Ligového poháru s vítězem Superligy. Záměrem je, aby od roku 2016/2017
vznikla důstojná a atraktivní akce pro sponzory klubů a BSMK.
5. SR rozhodla snížit počet kontumací, po kterých je tým vyloučen ze soutěže, z šesti na
pět. R. Pazdera podle toho upraví bod 11.8. Soutěžního řádu.
6. SR zamítla žádost vyčlenit hřiště na Chalabalově ze seznamu superligových hřišť,
neboť hřiště splňuje všechny náležitosti Soutěžního řádu.
7. SR rozhodla snížit poplatek za střídavý start z 500,- Kč na 250,- Kč při zachování
podmínek. R. Pazdera podle toho upraví bod 1.6 Sazebníku poplatků a odměn.
8. SR rozhodla předat vítězi Nike ligy žen poukázku na 10.000,- Kč na nákup
sportovního vybavení od firmy Nike. R. Pazdera upraví Soutěžní řád v bodě 19.8.
9. SR rozhodla, že rozhodčí může odmítnout řízení utkání, na které potvrdil svou
delegaci, nejpozději 48 hodin před daným termínem utkání. Pokud tak neučiní, má
povinnost sehnat za sebe odpovídající náhradu. Pokud náhradu nezajistí, bude
pokutován částkou 250,- Kč. R. Pazdera v tomto duchu upraví Sazebník pokut a trestů.
10. R. Pazdera oznámí zástupcům Bambini ligy juniorů, že povinností všech hráčů je mít
při utkání chrániče holení.
11. R. Pazdera se spojí s M. Rabušicem ohledně zajištění bezpečnosti na postranních
čarách na hřišti Chalabalova (díry na hrací ploše po vytažení brankové konstrukce).

12. R. Pazdera bude informovat Valnou hromadu o projektu celostátní ligy.
13. SR rozhodla zorganizovat výběrové řízení na pozici trenéra výběru Brna, které R.
Pazdera zpropaguje na webu BSMK.
14. SR navrhla kandidáty na 4 rozhodčí a 2 delegáty pro celostátní ligu (rozhodčí: A.
Denev, M. Šmarda, P. Moder, T. Růžička, delegáti: I. Vostrejž, J. Cizler), jejichž
jména budou představena na Valné hromadě, která se k nominaci vyjádří. R. Pazdera
prověří, zda nominovaní s volbou souhlasí. BSMK poté předloží AMF nominaci ve
formátu: jméno, příjmení, rok narození, bydliště, telefon, email, krátký sportovní
životopis.
15. SR zamítla žádost FC Dvorska hrát domácí zápasy na hřišti ve Šlapanicích, neboť
hřiště rozměrově nevyhovuje pravidlům malé kopané.
16. R. Pazdera prověří na Valné hromadě zájem o termín (25. / 26. 6. 2015) a čas (18:00 /
19:00) závěrečné BSMK.
17. R. Pazdera osloví hráčky Mixed Trotters a FC Kredity budou stačit s nabídkou založit
ženský tým a začít hrát Nike ligu žen.
18. A. Schneider ve spolupráci s M. Kunešem zajistí změnu řazení zápasů ve výsledcích
na webu BSMK tak, aby byl nejprve zobrazován poslední odehraný zápas.
19. SR projednala a schválila plán akcí BSMK pro rok 2015. R. Pazdera jej umístí na web
BSMK mezi dokumenty.

