ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY
BRNĚNSKÉHO SVAZU MALÉ KOPANÉ
HLINKY 35, 603 00 BRNO, IČ: 266 42 441
10. 2. 2017 V BRNĚ

Přítomni za Správní radu BSMK:
Dr. Filip Juda
Ing. Pavel Rosenbach
Mgr. René Pazdera
Hosté:
Tomáš Balabán
Roman Gömö

Začátek jednání v 9:30.
1. Správní rada Brněnského svazu malé kopané, z. s. (dále jen jako „BSMK“) zvolila
zapisovatelem jednání Mgr. Reného Pazderu, viceprezidenta BSMK.
2. Správní rada BSMK (dále jen jako „SR“) schválila program jednání v níže uvedeném
pořadí.
3. Kontrola úkolů z předchozího zasedání SR:
-

SR pověřila R. Pazderu vyjednáním podmínek spolupráce s R. Peškem ve věci
marketingové správy sociálních sítí BSMK.
F. Juda projedná s M. Danielem fungování Univerzitní ligy, podmínky další
spolupráce představí do 28. 2. 2017.

4. SR přijala následující připomínky klubů BSMK k systému baráží:
-

-

Sportovně technická komise (dále jen „STK“) se pokusí na utkání delegovat
zkušené rozhodčí, pokud to bude možné
zařizovat barážová utkání (pronájem hřišť, delegace rozhodčích) bude STK, hradit
s tím spojené náklady bude BSMK
systém barážových zápasů zůstane zachován (hrají se dvě utkání doma a venku,
v případě rovnosti bodů rozhoduje o postupujícím vyšší počet vstřelených branek
na hřišti soupeře)
od sezóny 2017/2018 bude zavedena baráž také mezi první a druhou ligou.

5. SR odsouhlasila návrh členů valné hromady BSMK o zvýšení startovného pro všechny
týmy mužských soutěží ve výši 300,- z důvodu úhrady nákladů spojených
s barážovými zápasy na konci sezóny.
6. SR vytvořila plán akcí na rok 2017, který bude zveřejněn na webových stránkách
BSMK v sekci „Dokumenty“.
7. R. Pazdera byl pověřen oznámit na zasedání VH zástupcům týmů, aby dodržovali
povinnosti domácích týmů na jednotlivých hřištích (např. Chalabalova - branky).
8. R. Pazdera ve spolupráci se Z. Táborským poptá zájem hráčů do 21 let o účast ve
výběru Brna U21, tento by byl zařazen do celoročních soutěží mužů BSMK od sezóny
2017/2018. R. Pazdera podá zprávu o vývoji situace na příštím zasedání SR.
9. SR rozhodla o umísťování videí ze zápasů přímo do článků na webu BSMK formou
okénka, nikoliv odkazu. R. Pazdera zajistí ve spolupráci s M. Kunešem realizaci
tohoto bodu. V nadpisu reportu bude taktéž umístěno upozornění, že v obsahu článku
je zveřejněno video.
10. SR rozhodla, že vetování rozhodčího se bude hlásit nejpozději do 48 hodin před
utkáním, na které je delegován. R. Pazdera provede úpravu v Soutěžním řádu BSMK.

11. SR rozhodla o vyzkoušení mobilní aplikace společnosti Sportvideos365, aby mohly
být natáčeny videa a sestřihy ze zápasů BSMK od jarní části sezóny 2016/2017.
Náhradní variantou je potom spolupráce s firmou Lamax, která by mohla BSMK
poskytnout nezbytné vybavení k natáčení zápasů.
12. SR projednala koncepci „Studia malého fotbalu“ a rozhodla se jeho realizaci prozatím
odložit.
13. SR schválila vstup BSMK do regionální hospodářské komory Brno - město z důvodu
intenzivnější komunikace BSMK s privátním sektorem.
14. SR rozhodla na žádost zástupce týmu Cordoba 06 „B“ o prověření možnosti hrát
ligová utkání na fotbalovém hřišti Za Lužánkami. R. Pazdera bude zástupce valné
hromady informovat o výsledku na příštím zasedání.
Konec jednání v 16:00.

