ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY
BRNĚNSKÉHO SVAZU MALÉ KOPANÉ
HLINKY 35, 603 00 BRNO, IČ: 266 42 441
26. 1. 2018 V BRNĚ

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

Začátek jednání v 15:15.
1. Volba zapisovatele.
Správní rada Brněnského svazu malé kopané, z. s. (dále jen jako „BSMK“) zvolila
zapisovatelem Mgr. Reného Pazderu, viceprezidenta BSMK.
2. Schválení programu.
Správní rada BSMK (dále jen jako „SR“) schválila program zasedání v níže uvedeném
pořadí.
3. Zvýšení odměn pro rozhodčí.
SR odsouhlasila, s platností od začátku jarní části sezóny 2017/2018, výši odměn
rozhodčích za odpískaná utkání jednotlivých lig takto:
1. liga = 400,2. - 5. liga = 300,Univerzitní liga = 250,Liga žen = 200,Liga juniorů = 150,O dalším možném zvýšení odměn bude SR jednat na svém příštím zasedání před
zahájením sezóny 2018/2019.
R. Pazdera zapracuje změnu výše odměn do Sazebníku poplatků a odměn.
4. Hřiště „Lužánky“.
R. Pazdera informoval SR po schůzce s pronajímatelem hřiště za Lužánkami o stavu
využitelnosti pro soutěže BSMK a celostátní ligu. Vzhledem k nedostatečným
podmínkám (chybějící světla, sprchy, tribuna, sítě za brankami, aj.), nebude
minimálně do konce roku 2018 možné hřiště pro soutěžní účely BSMK využít.
Aktuálně je dostačující pouze pro tréninkové účely jednotlivých týmů. R. Pazdera
bude o této situaci informovat VH.
5. Videa ze zápasů BSMK přes aplikaci Sportvideos365.
SR pověřila R. Pazderu zajištěním těchto úprav:
a) doplnění jmen střelců všech branek v jednotlivých natáčených zápasech
b) pokračování soutěže „Gól měsíce“
c) zavedení krátkých rozhovorů po odehraných zápasech
6. Úprava postupového a sestupového klíče v 1. - 5. lize mužů.
SR, s platností od začátku jarní části sezóny 2017/2018, rozhodla, vzhledem
k neutěšené situaci v 1. lize, o této úpravě postupového a sestupového klíče:
a) do 1. ligy přímo postupuje prvních šest týmů z 2. ligy, nesestupuje nikdo
b) do 2. ligy přímo postupuje prvních šest týmů z 3. ligy, do 3. ligy přímo sestupuje
pouze poslední tým tabulky
c) do 3. ligy přímo postupuje prvních šest týmů ze 4. ligy, do 4. ligy přímo sestupují
poslední dva týmy tabulky

d) do 4. ligy přímo postupuje prvních šest týmů z 5. ligy, do 5. ligy přímo sestupují
poslední tři týmy tabulky
e) do případné 6. ligy přímo sestupují poslední dva týmy tabulky
R. Pazdera zajistí znázornění této úpravy v tabulkách 1. - 5. ligy na webu BSMK.
7. Marketingová osa na propagaci BSMK před novou sezónou.
SR pověřila F. Judu přípravou marketingové osy na propagaci BSMK před novou
sezónou (billboardy, soc. sítě, atd.) do příštího zasedání SR.
8. Odměny pro hráče celostátní ligy.
SR schválila, vzhledem k zařazení malé kopané do vrcholového sportu města Brna a
získané dotaci, odměny pro hráče výběru Brna v celostátní Superlize malého fotbalu
ve výši: 80.000,- za 1. místo, 60.000,- za 2. místo a 40.000,- za 3. místo. Schválení
odměn na následující ročník 2018/2019 je podmíněno umístěním výběru Brna do 3.
místa v aktuální sezóně 2017/2018.
9. Retro zápas k oslavám 20. výročí vzniku BSMK.
SR schválila uspořádání retro zápasu k oslavám 20. výročí vzniku BSMK, který se
uskuteční v sobotu 16. 6. 2018 na Moldavské a pověřila P. Rosenbacha a F. Judu
přípravou akce. Pověření členové SR podají bližší informace o postupu prací do 15. 3.
2018.
10. Zpřísnění využívání čekací doby.
SR schválila, že každý tým bude mít možnost využít čekací dobu jen dvakrát za
sezónu. Třetí využití čekací doby bude pod pokutou 300,- Kč, čtvrté pod pokutou
400,- Kč, páté pod pokutou 500,- Kč atd. R. Pazdera zapracuje toto ustanovení do
Soutěžního řádu BSMK.
11. Udělování trestů na základě videí.
SR schválila možnost udělovat tresty a pokuty na základě videí pořízených
z jednotlivých zápasů, a to jak za nepotrestané zákroky a nesportovní chování, tak za
neplnění povinností týmů (chybějící výbava, aj.). Tresty a pokuty budou dodatečně
udělovány i rozhodčím za chyby v zápasech, či za neuvedení prohřešků do zápisu o
utkání.
12. Plán akcí na rok 2018.
SR schválila plán akcí na rok 2018 a pověřila R. Pazderu jeho zveřejněním na webu
BSMK.
13. Spolupráce se společností MAXI-TIP.
SR schválila smluvní spolupráci se společností MAXI-TIP a pověřila R. Pazderu
realizací smluvních plnění. R. Pazdera bude dále informovat členy VH o výhodách
plynoucích z této spolupráce.
Konec jednání ve 21:15.

