ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY
BRNĚNSKÉHO SVAZU MALÉ KOPANÉ
HLINKY 35, 603 00 BRNO, IČ: 266 42 441
3. 7. 2017 V BRNĚ

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

Začátek jednání v 15:45.
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. R. Pazdera ve spolupráci se Z. Táborským poptá zájem hráčů do 21 let o účast ve
výběru Brna U21 se zařazením do celoroční soutěže mužů BSMK (1. / 2. liga) od
sezóny 2017/2018.
4. P. Rosenbach se spojí s pronajímatelem hřiště na Srbské ve věci zajištění vyššího
počtu termínů pro ligová utkání BSMK (ideálně Po: 19:30 a 20:45, Út: 19:30 a 20:45,
Čt: 21:00 + Pá, So, Ne). Do konce července bude informovat SR o výsledku jednání.
5. SR projednala návrh Pavla Richtera z C. F. Relaxu o zvýšení počtu hráčů, kteří mohou
startovat za „A“ tým z „B“ týmu a naopak a rozhodla o zachování modelu, kdy mohou
startovat vzájemně za každý tým vždy maximálně 2 hráči.
6. SR rozhodla o zrušení registračních karet v Bambini lize juniorů.
7. SR projednala návrh KMK Dynama Brno, aby se 2. liga hrála za stejných podmínek
jako 1. liga (tzn. jen na UMT III. nebo IV. generace). Vzhledem k časovým
možnostem a počtu způsobilých hřišť tento návrh zamítla.
8. R. Pazdera poptá na zasedání VH zájem týmů o zavedení fotoreportů z 1. a 2. ligy na
místo klasických reportů s tím, že bude více zápasů natáčeno přes aplikaci
SportVideos365.
9. SR projednala návrh Patrika Modera o zvýšení odměny rozhodčím na utkání ve výši
50,- a rozhodla o možném odsouhlasení tohoto návrhu pro sezónu 2018/2019.
10. F. Juda informoval SR o možnosti využití hřiště za Lužánkami pro soutěže BSMK a
celostátní ligu. Aktuálně město Brno vyhodnocuje investici do osvětlení a zázemí.
Hřiště by mohlo být připraveno k pronajímání od jara 2018. F. Juda bude informovat o
vývoji situace.
11. SR rozhodla o změně názvu 1. DRFG ligy na 1. SIMOST ligu a 2. DIGAMMA Brno
ligy na 2. Regnum Personal ligu.
Konec jednání v 18:45.

