
PROGRAM ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY BSMK
17. – 21. 8. 2011, Rychnov nad Kněžnou

Čtvrtek, 18. srpna 2011

1. Vyúčtování příjmů a výdajů GASTRO CUPu 2011, viz přiložený 
dokument

Rozhodnutí: Filip Juda představil SR BSMK vyúčtování Gastro Cupu, který 
skončil ziskem 11 797,-. Uvedená částka bude použita na provozní náklady 
sezóny 2011/12. Filip  Juda dodá na příštím zasedání fakturu k nákupu 
pohárů. 

2. Odborné překlady textu BSMK do AJ (návrh: A. Schneider)

Rozhodnutí: SR BSMK schválila navýšení odměny pro A. Schneidera o 
500,- měsíčně za administraci internetových stránek BSMK a jejich 
jazykovou úpravu.

3. Informace o modernizaci internetových stránek BSMK - střídavý start, 
e-shop, historická fakta z předešlých sezón

Rozhodnutí: F. Juda představil SR BSMK novinky na int. stránkách BSMK 
(přehled historie uplynulých sezón, adresář hřišť, které BSMK využívá pro 
své soutěže, e-shop, který  slouží např. k možnosti prodeji nepotřebného 
vybavení klubů a hráčů BSMK). 

4. Seznam hracích ploch - viz menu - soutěže - hřiště BSMK (včetně 
vytvoření seznamu hal pro zimní tréninky a utkání MK).

Rozhodnutí: F. Juda doplní chybějící data a fotky k hracím plochám. P. 
Míček dodá do adresáře hřišť položku “cena”.
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5. Administrace minidresů jednotlivých týmů, hrajících v soutěžích BSMK 
- minidresy v  tabulkách celkem, doma, venku. Zvolení osoby pro 
zajištění správnosti dresů u jednotlivých týmů.

Rozhodnutí: F. Juda zaktualizuje na základě odevzdaných soupisek klubů 
minidresy týmů na int. stránkách BSMK.

6. Plážová malá kopaná - 27. 8. 2011, turnaj na koupališti “DOBRÁK”.

F. Juda seznámil SR BSMK s grafickou podobou plakátu turnaje a počtem 
přihlášených týmů. V případě, že k datu 22. 8. 2011 nebude minimální 
počet týmů deset, bude akce zrušena.

7. Turnaj národnostních menšin - informace, seznam oslovení zástupců 
světových zemí, informace o záštitě, představení propozic

Rozhodnutí: F. Juda vypracuje seznam potenciálních týmů pro tento turnaj , 
osloví konzuláty  a organizace, zabývající se prací s nár. menšinami a zajistí 
překlad do AJ. T. Balabán osloví tým Itálie. F. Juda zašle A. Schneiderovi 
plakát k akci. A. Schneider zajistí prezentaci akce prostřednictvím e-mailů 
zaslané na studentské komory, akademické senáty. P. Míček opraví odkaz 
na propozice turnaje.

8. Akce “Collina” - stanovení systému kontroly  rozhodčích - jejich 
včasného příchodu na hrací plochy, kontroly vybavenosti klubů a 
hráčů aj.

Rozhodnutí: Po stanovení termínové listiny soutěží pro podzim 2011 zašle 
F. Juda členům SR BSMK návrh termínu akce.

9. Představení rozdělení týmů do jednotlivých lig, oproti loňské sezóně 
navýšení počtu týmů v lize mužů o 6 týmů (11 nových týmů) v  lize žen 
navýšení o 1 tým a přehled úhrady startovného týmů - viz příloha.

Rozhodnutí: SR BSMK schválila rozdělení týmů do jednotlivých soutěží. V 
lize mužů: SIMOST Superliga - 12 týmů, 2. liga - 12 týmů, 3. liga, Série A a 
B po 13 týmech. SR BSMK schválila systém postupujících, ze 3. ligy, Ze 
Série A a Série B postupuje vždy vítěz soutěže do 2. ligy, ze 2. ligy tak 
sestupují dva tabulkově nejhorší týmy, předposlední tým sestupuje do 3. 
ligy, Série A, poslední tým do 3. ligy, Série B. Dva tabulkově nejlepší týmy z 
2. ligy postupují do SIMOST Superligy a naopak dva tabulkově nejhorší 
týmy SIMOST Superligy sestupují do druhé ligy. Ligu žen bude hrát osm 
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týmů. V lize juniorů je přihlášeno prozatimně 5 týmů. SR BSMK upravila 
propozice jednotlivých soutěží a umístila je na internetové stránky BSMK.

10. Zajištění modernizace hřiště na Chalabalove - mobilní sítě mezi 
hracími plochami - posuvné, jejich realizace

Rozhodnutí: T. Balabán probere s M. Rabušicem (733 727 968) do 31. 8. 
2011 umístění dvou sítí o rozměrech 5 m na výšku a 24 m na délku na hřišti 
Chalabalova. Síť má být zavěšena na kolejnici a má být tak posuvná. 

11. Projednání návrhů členů BSMK dle přijaté e-mailové korespondence 
na e-mailu spravnirada@malakopanabrno.cz. 

Rozhodnutí: SR BSMK přijala žádost týmu Fanatics Brno o zařazení hřiště 
na Janouškove ulici do adresáře hracích ploch pro sezónu 2011/12. F. Juda 
zjistí možnosti pronájmu tohoto hřiště do 25. 8. 2011.

SR BSMK dále přijala žádost klubu Karlsberg o projednání registrace 
volných hráčů a rozhodla dle čl. 4, odst. 4.7 Soutěžního řádu BSMK takto: 
hráč Milan Klimeš nebyl v době podpisu přestupního lístku volným hráčem 
a přestup tak není regulérní.

Pátek + Sobota, 19. - 20. srpna 2011

12. Návrhy pro doplnění Soutěžního řádu BSMK:

a)    volní hráči  -  v případě, že klub neuhradí startovné v  termínu,   
může nastat, že hráči budou volní, návrhem je vytvoření tzv. 
časového vakua pro tyto transfery hráčů

b)   dohrávky utkání: jedná-li se o dohrávku utkání, stanoví STK 
náhradní termín nejpozději do 14 dnů od původního, vyjma 
posledních 6 kol v sezóně, kdy je třeba dohrávku stanovit 
nejpozději do 7 dnů.

c)   hráč je volným v případě, že nebyl v klubu činným, tj. nebyl 
uveden v zápise o utkání posledního 1 roku, resp. 2 let u 
přihlášek hráčů, které byly  sepsány do 31. 7. 2008. Na toto 
pravidlo se nevztahuje doba, kterou byl hráč v  trestu nebo odešel 
na hostování či na střídavý  start nebo mu byla jakkoliv 
pozastavena herní činnost v soutěžích BSMK.
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d)    při přestupu nebo odchodu na hostování se hráči sčítají žluté 
karty z týmu mateřského a týmu nového + konzultace s P. 
Míčkem za účelem praktické aplikace v administraci BSMK.   

e)     střídavý start: platí vyjma hráčů, kteří jsou v termínu hostování
f)     soupiska týmu - projednání jejího zrušení od jara 2012, avšak za 

předpokladu, že klub obdrží potvrzení o předání přihlášky hráče 
na svaz a má jej tak registrovaného (př. 2 ks přihlášek hráče - 
jedna pro svaz, jedna pro klub)

Rozhodnutí: 
a) + c) SR BSMK schválila aktualizaci článek 4, odst 4.7, a to v tomto znění:

Není-li hráč dopsán na soupisku pro další sezónu, nezaniká tím 
automaticky jeho příslušnost k týmu, ve kterém je registrován. Tato 
příslušnost zaniká pouze řádným přestupem nebo zrušením týmu či 
jeho neúčastí v  nové sezóně, vyjma týmů, které jsou právnickou 
osobou. V tomto případě je hráč volným, pokud za svůj mateřský  tým 
neodehrál žádný  zápas za poslední rok, resp. za poslední dva roky (dle 
data podpisu a novely BSMK v roce 2008). V případě přihlášky hráče 
podepsané do 31. 7. 2008 s mateřským klubem je hráč volným, nehrál-
li žádné utkání v  soutěžích BSMK v posledních dvou letech. U 
přihlášek hráčů podepsaných s mateřským klubem od 1. 8. 2011 platí, 
že hráč je volným, nehrál-li žádné utkání v soutěžích BSMK v 
posledním roce. Na toto pravidlo se nevztahuje doba, kterou byl hráč v 
trestu nebo odešel na hostování či na střídavý start nebo mu byla 
jakkoliv pozastavena herní činnost v soutěžích BSMK.

b)SR BSMK aktualizovala článek 10, odst. 10. 6:

Jedná-li se o dohrávku utkání, stanoví STK náhradní termín nejpozději 
do 14 dnů od původního data, vyjma posledních 6 kol v sezóně, kdy je 
třeba dohrávku stanovit nejpozději do 7 dnů od původního data.

d)SR BSMK upravila č. 22 v Disciplinárním řádu, týkající se zastavení 
činnosti po opakovaném napomínání žlutou kartou takto:

Byl-li hráč v  sezóně napomenut čtvrtou, osmou a další žlutou kartou 
v násobku čtyř, má okamžitě zastavenou soutěžní činnost v soutěži, ve 
které je tým účastníkem, avšak může nastoupit za jiný  tým klubu, tj. např. 
tým A, B, C  atd. Délka zastavené soutěžní činnosti je po čtyřech žlutých 
kartách stop  v následujícím kole, po osmé obdržené žluté kartě v  jedné 
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soutěži je stop  na dvě následující kola a s každým dalším násobkem čtyř 
žlutých karet se přičítá vždy stop na jedno utkání navíc. Viz SPaT.

Dále SR BSMK uložila P. Míčkovi úpravu v administraci int. stránek 
BSMK takto: v případě, že hráč přestoupí, odejde na hostování nebo 
střídavý start v rámci jedné soutěže a jedné sezóny, je třeba, aby se mu 
karty a branky sčítaly a v názvu týmu se zobrazil jeho mateřský  i nový 
klub.

e) tento bod vymezuje čl. 13 - Střídavý start, v SŘ BSMK.

f) SR BSMK uravila proceduru registrace nových hráčů od sezóny 2011/12 
takto:

V termínu ligového zasedání před začátkem nové sezóny, kdy  se 
stanovuje termínová listina, týmy odevzdají svazu soupisku týmu pouze v 
jednom vyhotovení. Podkladem pro řádný start hráče v  soutěži je 
následně vyhotovená registrační karta. Více o vyhotovení registrační 
karty vypovídá čl. 4, odst. 4.4 SŘ BSMK.

13. Návrh pro úpravu v Disciplinárním řádu BSMK: “při odvolání je třeba 
přidat podpis zástupce”, tuto větu je třeba doplnit větou: “vyjma 
odvolání zasílaného elektronickou poštou”.

Rozhodnutí: SR BSMK doplnila znění čl. 30, bodu 4, DŘ BSMK, takto:

         Podané odvolání musí splňovat tyto obsahové náležitosti:

a)        označení orgánu, kterému se podává
b), jméno potrestaného (včetně názvu týmu, jehož je členem, jedná-

li se o hráče či funkcionáře) nebo název týmu, který  podává 
odvolání

c), označení důvodu odvolání
d)       uvedení, jaký výsledek odvolacího řízení je požadován
e)       jméno, příjmení a podpis potrestaného hráče či osoby, nebo 

prezidenta potrestaného klubu, v případě, jedná-li se o 
elektronickou korespondenci, není podpisu třeba.

14. Vyhodnocení práce jednotlivých oddělení a komisí v sezóně 2010/11, 
případné personální změny, Oddělení reportů.
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Rozhodnutí: F. Juda probere členství v  Komisi rozhodčích s R. Kociánem a 
R. Hájkem. SR BSMK schválila změnu ve vedení Komise pro bezpečnost, 
úpravu a výstavbu hřišť (dále jen KpBÚaVH) a Oddělení pro reprezentaci 
(dále jen OR). Odvolaného M. Fialu ve funkci předsedy KpBÚaVH a OR 
nahradí v těchto funkcích T. Balabán. Oddělení pro reprezentaci bylo 
doplněno o dalšího člena - A. Schneidera, který bude mít na starosti 
reprezentaci žen. M. Fiala bude mít na starosti reprezentaci mužů. SR 
BSMK dále odvolala Michala Hlaváče z funkce člena Oddělení grafiky a 
designu a ponechala v tomto oddělení pouze P. Míčka. SR BSMK na 
základě chybějících reportů z jarní části sezóny 2010/11 rozhodla o změně 
osoby, odpovědné za delegace reportérů na utkání malé kopané. R. 
Chudobu v této funkci nahradí M. Kašpárek. R. Chudobovi a M. Kašpárkovi 
byly zřízeny nové e-mailové adresy: kasparek@malakopanabrno.cz a 
chudoba@malakopanabrno.cz. SR BSMK zrušila Oddělení turnajů MK. 
Jeho činnost převezme Oddělení reprezentace.

15. Volba předsedy STK BSMK a stanovení jeho povinností pro sezónu 
2011/12 (delegace rozhodčích, změny v termínové listině soutěží aj.).

Předsedou STK BSMK byl zvolen Alex Denev. Jeho povinnosti vymezuje 
Směrnice k náplni práce STK, kterou SR BSMK upravila, schválila a 
zveřejnila na int. portálu BSMK v sekci “DOKUMENTY”. F. Juda zaškolí 
nového předsedu STK.

- změnit kontaktní údaje na předsedu STK v propozicích a směrnicích

16. Úterní vypisování kurzů pro TIPligu - Oddělení historie svazu a 
statistik (Jan Nečas, Michal Kašpárek apod.). 

SR BSMK pověřila M. Kašpárka vypisováním kurzů TIPligy BSMK v sezóně 
2011/12. F. Juda zajistí přístupy pro M. Kašpárka v  administraci TIPligy a 
proškolí jej v této věci. 

17. Návrh pro zlepšení systému delegace rozhodčích v soutěžích BSMK.

A. Denev na zasedání rozhodčích před podzimní, resp. jarní částí sezóny 
probere s rozhodčími systém jejich delegace na utkání prostřednictvím 
elektronické pošty. Na tomto zasedání A. Denev obdrží od rozhodčích 
informace o jejich volných termínech. A. Denev  zajistí, aby delegace 
rozhodčích byla zveřejněna na webových stránkách BSMK v rozpise 
soutěží nejpozději 48 hodin před začátkem utkání.
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18. Modernizace ligových soutěží BSMK - projednání návrhu p. 
Táborského (v  případě play off omezení dopisování nových hráčů, 
střídavých startů, hostování a přestupů), dále viz přiložený dokument.

SR BSMK doplnila návrh modernizace a předloží ho na zasedání valné 
hromady BSMK. 

Návrh znění modernizace soutěží ligy mužů a žen:

SIMOST SUPERLIGA

Po základní části, ve které se každý tým utká s každým dvoukolově (doma, 
venku) , by následovalo play off první čtyřky (na dvě vítězná utkání).

Zlepšení vyhlášení - předání poháru přímo na místě, včetně ocenění pro 
vítězný tým, zvýšení návštěvnosti utkání, mnohem lepší marketingový 
produkt pro sponzory a lepší vizitka souboje o titul - prestižní utkání tak 
nejsou rozprostřeny jen do celého roku, ale gradují v červnu na závěr 
sezóny. Dalším důvodem je situace, kdy prvních šest, sedm týmů má stálě o 
co hrát. Semifinále 1. tým vs. 4. týmu po základní části, 2. vs. 3. Tento 
koncept taktéž může přinést každoročně jiného Mistra ligy a sníží se tak 
případnou nadvládu jednoho klubu, byť se již soutěž řádně vyrovnává.

Poslední čtyři týmy hrají o sestup  do druhé ligy. 9. tým vs 12., 10. vs. 11., 
důvodem je opět zprestižnění utkání, aby bylo o co hrát až do posledního 
kola základní hrací doby. Snížením počtu týmů v  SIMOST Superlize se 
očekává menší bodové manko mezi jednotlivými týmy. 

Návrhem je předložit VH, resp. každé lize zvlášť navrhovaný koncept, 
vztahující se k její soutěži.

2. liga a 3. liga
První dva týmy postupují automaticky, zde nemá význam řešit nějaké play off 
ani baráž o postup, jelikož řada druholigových týmů se obává vysokých 
proher v nejvyšší soutěž poté, co do ní postoupí. Nicméně na druhé straně 
tabulky je návrhem automatický  sestup  dvou týmů do 3. ligy, Série A a B, po 
jednom do každé Série, jedná se tedy o týmy na 11. a 12. místě druhé ligy. 
Tým na 10. místě by odehrál baráž s druhým týmem 3. ligy, Série A a tým na 
9. místě s 2. týmem 3. ligy, Série B. Tím se tak dostanou týmy do hry  a 
budou tak usilovat o dobrý  výsledek až do konce ligy a nebude tak 
výkonnostně “vypuštěn” závěr soutěže.
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Liga žen
Play off systém semifinále  - dvě vzájemná utkání (doma, venku) a finále a 
zápas o 3. místo na jedno vítězné utkání na hřišti, které stanoví SR BSMK.

Za těchto předpokladů je třeba ošetřit - dopisování hráčů do daného termínu 
nebo stanovit, že v play off smí hrát pouze hráči, kteří v sezóně odehráli min. 
25 % utkání, což je z 22 utkání 5.5 utkání, tedy minimálně 6 zápasů.

19. Internetové stránky BSMK - návrhy pro doplnění a jejich modernizaci.

Rozhodnutí: P. Míček dotvoří v  administraci možnost označení kapitána 
týmu v utkání. Aktualizace valné hromady v menu - BSMK - valná hromada

20. Projednání systému zobrazování jednotlivých položek VIP sekce pro 
prezidenty klubů v administraci stránek BSMK.

Rozhodnutí: SR BSMK schválila návrh obsahu VIP sekce prezidentů klubů, 
která bude obsahovat: název a logo klubu, jméno a příjmení a foto 
prezidenta klubu, telefonní a e-mailový  kontakt na něj, foto a adresa 
domácího hřiště, internetovou adresu klubu, foto dresu. Vytvoří P. Míček.

21. Představení novinky - “Uvítací dopis pro nové členy svazu”

SR BSMK vytvořila a schválila výše uvedený dopis pro nové členy svazu.

22. Firemní liga - tým SR BSMK, vytvoření soupisky, týmy pro ligu.

Rozhodnutí: F. Juda vytvoří soupisku pro tým SR BSMK v lize firem pro 
sezónu 2011/12. SR BSMK narvhla do soupisky  začlenit rozhodčí BSMK. 
Navrhla jako osobu, zodpovědnou pro zajištění hráčů k utkání SR BSMK, A. 
Deneva, nově zvoleného předsedu STK BSMK. F. Juda zveřejní článek na 
int. portálu BSMK za účelem náboru nových hráčů do týmu SR BSMK v lize 
firem.

23. Školení rozhodčích - představení konceptu

Rozhodnutí: SR BSMK projednala a schválila novou podobu školení 
rozhodčích pro sezónu 2011/12 a sezóny následující. SR BSMK pověřila 
předsedu STK zajištěním fotografií rozhodčích BSMK na int. portál BSMK.

24. Karlsberg, Gioia - k předání dva míče za kontumace jaro 2011 
(Pitaval, Galaxy).
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Rozhodutí: Nevztahuje se na utkání s týmy, které odstoupily ze soutěže a 
neuhradily tak pokutu za kontumační výsledky svého týmu.

25. Projednání prémiového benefitního programu pro sportovní svazy 
“SC”.

Rozhodnutí: SR BSMK projednala navrhovaný  koncept společnosti 
“SPORT CREDIT” za účelem zavedení členských karet (nabízející značné 
slevy) nejdříve od sezóny 2012/13 a zaujala k němu kladné stanovisko. F. 
Juda osloví další oblastní svazy malé kopané v ČR v rámci účasti v tomto 
projektu.  

26. Projednání navrhovaného loterijního zákona a vyjádření se k odvodu 
DPH loterijních společností za účelem vyšší podpory sportu v ČR.

27. P. Rosenbach: vyjádření se k navrhovaným smlouvám pana Pennerta 
a pana Trojana o obchodním zastoupení BSMK.

Rozhodnutí: P. Rosenbach upravil navrhovanou smlouvu ze strany M. 
Pennerta a M. Trojana. F. Juda ji předá oběma stranám.

28. Náměty dalších členů SR BSMK k jednání, diskuze

a) SR BSMK aktualizovala a schválila Směrnici k výplatě odměn rozhodčím 
a její podobu zveřejnila na internetové stránky BSMK. SR BSMK uložila 
Filipu Judovi projednat ji na školení rozhodčích před sezónou 2011/12.

b) F. Juda a A. Schneider se sejdou ve věci založení účtu, který bude sloužit 
pro zasílání výplaty odměn rozhodčím.

c) aktualizace textu v přihlášce hráče

d) T. Balabán projedná možnosti videozáznamů a případných živých 
přenosů z VUT, a to se společností Todo Prouction (www.todo-
production.cz)

e) byl upraven bod 11, odst. 11.5 SŘ BSMK takto:

Klub má právo si jednou za polovinu sezóny zažádat o zaslání 
delegáta na své utkání, k  tomuto je třeba informovat předsedu DK 
BSMK, který  vyšle delegáta, a to nejpozději 7 dní před úředním 
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začátkem utkání. Školení rozhodčích je v plánu před začátkem jarní 
části soutěže.

f) byl upraven bod 18, odst. 18.3 SŘ BSMK takto:

Nominace do jednotlivých kategorií probíhají tak, že každý z prezidentů 
superligových klubů posílá po výzvě na e-mail: info@malakopanabrno.cz 
vždy max. pětici kandidátů na vítězství v  dané kategorii. Osoba 
delegovaná SR BSMK následně sečtě nominace, kdy platí, že  jedna 
nominace = jeden hlas a představí na internetu pětici osob v každé 
kategorii, které jsou na zisk ocenění nominovány. Vyhlášení TTA probíhá 
prostřednictvím tzv. “slavnostní závěrečné soutěží BSMK”.

g) byl upraven bod 1, odst. 1.1 SŘ BSMK takto:

Řízením soutěží je pověřena Sportovně-technická komise BSMK (dále 
jen STK BSMK). a Disciplinární komise Brněnského svazu malé kopané 
(dále jen DK BSMK). Činnost DK upravují stanovy BSMK, činnost STK 
Soutěžní řád BSMK a Směrnice k nápni práce STK. Tato komise 
rozhoduje o otázkách spojených s přípravou, průběhem a kontrolou 
pravidelných i příležitostných soutěží.

h) byl upraven bod 4, odst. 4.3 SŘ BSMK takto:

Soupiska se odevzdává svazu v  jednom vyhotovení na zasedání 
ligového shromáždění, které se koná před začátkem sezóny při 
stanovování termínové listiny.

i) SR BSMK aktualizovala text uvedený  v  přihlášce hráče s účinností od 1. 
9. 2011. F. Juda zveřejní přihlášku do 31. 8. 2011 na int. portálu BSMK.

j) SR BSMK aktualizovala Směrnice pro zadávání a zasílání výsledků a 
zveřejnila ji na int. portálu BSMK.

k) SR BSMK upravila č. 12, bod 4 DŘ BSMK takto:

V případě, že dojde ke kontumaci utkání v posledních třech kolech 
soutěže, která výrazným způsobem ovlivní pořadí v tabulce (vč. 
Ligového poháru BSMK), spojené s postupem do vyšší soutěže nebo na 
republikové poháry, případně se sestupem do nižší soutěže, rozhodne o 
výši pokut a trestů předseda DK BSMK nebo DK BSMK. 
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a) SR BSMK schválila úpravu Sazebníku trestů a pokut a to takto:

Rozšíření bodu 12 o trest a pokutu za neúplnou výbavu rozhodčího v 
soutěžích BSMK. F. Juda následně zveřejnění zaktualizovaný  Sazebník 
na int. portál BSMK a zašle předsedovi DK BSMK.

b) SR BSMK navrhla posílení jednotlivých oddělení svazu o nové členy, 
oslovení J. Kundráta za účelem rozšíření ligy juniorů. Umístění článku na 
int. portál BSMK za účelem oslovení nových reportérů. Oslovení P. 
Modera pro práci v Komisi rozhodčích.

29. Stanovení termínu následujícího zasedání SR BSMK.

Rozhodnutí: Následující zasedání SR BSMK proběhne ve středu 14. 9. 
2011 od 19-ti hodin v restauraci Potrefená Husa.
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