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1. R. Pazdera umístí vypracovanou Směrnici pro vedoucího reprezentace na web BSMK. 

 

2. R. Pazdera prověří přes ČSTV smlouvu o pojistných událostech a popř. ji aktualizuje 

na webu BSMK. 

 

3. P. Rosenbach poptá umístění bannerů na web BSMK do horní lišty (viz 

www.finance.cz), a to kvůli propagaci těchto akcí:  

a) Turnaj národnostních menšin  

b) Zelencup  

c) upoutávka na novou sezónu 

 

4. R. Pazdera umístí propozice k turnaji národnostních menšin na web BSMK.  

 

5. P. Rosenbach zaktualizuje složení Valné hromady na webu BSMK. 

 

6. SR BSMK pověřila P. Rosenbacha, aby vyřešil s pronajímatelem hřiště Srbská V. 

Trumpešem posílení osvětlení. 

 

Pronajímatelem hřiště bylo slíbeno, že osvětlení bude posíleno do začátku jarní části 

sezóny, a to ve dvou fázích. V té první bude osvětlení posíleno přidáním světla na 

budovu u hřiště. V té druhé pak dojde k osazení světel na sloup podobně jako u 

ostatního osvětlení.  

 

7. F. Juda informoval členy SR BSMK o propozicích Turnaje národnostních menšin 

2013 a konceptu Campus ligy. 

 

8. R. Pazdera zajistil změnu úhlu svícení světel na hřišti Chalabalova – zjistit od zástupců 

klubů, jestli se situace zlepšila. 

 

9. SR BSMK rozhodla, že na dva míče budou mít nárok pouze nové týmy, které uhradily 

startovné v plné výši vždy do termínu zasedání následujícího VH BSMK před 

nastávající sezónou. 

 

10. SR BSMK rozhodla o změně pořadí rozlosování soutěží, a to následovně: 1) Superliga 

2) Swatch liga žen 3) 2. liga 4) 3. liga, „Série A“ 5) 3. liga, „Série B“ 6) Juniorská liga 

7) Liga firem 

 

11. Od sezóny 2013/2014 se budou při příležitosti rozlosování soutěže na začátku každé 

sezóny rozdávat závazné přihlášky do ligového poháru, neúčast po přihlášení bude 

trestána pokutou (viz Sazebník pokut a trestů). 

 

12. SR BSMK rozhodla, že v propozicích na novou sezónu budou mít nové týmy nárok na 

sadu 15 – ti dresů, včetně 2 gólmanských kompletů (to vše s 50% slevou). 

 

 

 

 

 

http://www.finance.cz/


13. SR BSMK rozhodla, že každý rozhodčí BSMK je povinen zúčastnit se školení 

rozhodčích BSMK, které se koná vždy před začátkem podzimní, resp. jarní části 

sezóny pro danou půlsezónu. V případě, že se rozhodčí na školení nedostavil, avšak 

potvrdil svoji účast na něm, bude mu snížena odměna o 50,- za každé odpískané 

utkání. Toto pravidlo platí i pro rozhodčí, kteří se nedostaví na žádný z vyhlášených 

termínů školení.  

 

SR BSMK schválila vyhlášení dvou termínu pro školení rozhodčích - hlavního a 

náhradního. Jejich termín určuje SR BSMK. Obě ustanovení budou přidána do 

Soutěžního řádu BSMK. 

 

14. P. Rosenbach zajistí přes M. Růžka naprogramování administrátorské sekce tak, aby 

bylo známo, kdy byl zadán výsledek z utkání na web BSMK. Přičemž platí, že 

výsledek je rozhodčí povinen nahlásit do 2 hodin od úředního začátku utkání. V 

opačném případě bude rozhodčí nebo člen Oddělení historie svazu a statistik potrestán 

dle Sazebníku pokut a trestů. Aby bylo znatelné, na čí straně nastala případná chyba, 

je člen Oddělení historie svazu a statistik zadávající výsledky povinen zaslat e-mail na 

kancelar@malakopanabrno.cz, ve kterém uvede, který rozhodčí nenahlásil výsledek 

kterého utkání. 

 

15. F. Juda vytvoří sekci pro novináře na webu BSMK. 

 

16. L. Vojtek zajistí seznam kontaktů na média v ČR, který bude obsahovat:  

a) název média  

b) zda je celorepublikové či jen regionální  

c) jméno zástupce  

d) e - mail  

e) telefon 

Dále kontaktuje zástupce oblastních svazů Asociace malého fotbalu ČR, kteří mu 

dodají tyto informace z jejich regionů.  

Případně může posloužit Česká tisková kancelář nebo Jaroslav Kára z Brněnského 

deníku (jaroslav.kara@denik.cz). 

R. Pazdera pošle L. Vojtkovi seznam kontaktů, včetně mailů na zástupce oblastních 

svazů AMF ČR. 

 

17. Návrh Z. Táborského (SK Retro Brno), aby byla snížena pokuta za kontumaci týmu, 

který dopředu oznámí, že nemůže nastoupit oproti týmu, který nedorazí a ostatní 

neinformuje. 

 

SR BSMK rozhodla o ponechání pokuty ve výši odpovídající pokutě za kontumaci v 

dané soutěži z důvodu již uhrazeného pronájmu hřiště a také z důvodu, že tým, který 

kontumačně zvítězil, obdrží od BSMK míč jako kompenzaci za neodehrané utkání. 

Tyto výdaje jsou hrazeny právě z pokuty za kontumaci.  
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18. Smlouva s CK zájezdy za sportem. 

 

SR BSMK zaktualizovala obdrženou smlouvu a R. Pazdera pošle její znění vedení CK 

zájezdy za sportem ke schválení. 

 

19. R. Pazdera připraví závaznou přihlášku do ligového poháru, rozdá ji zájemcům na 

zasedání Valné hromady BSMK a vyvěsí na web BSMK. Systém ligového poháru je 

popsán v Propozicích k ligovému poháru na webu BSMK.  

 

20. F. Juda připraví propozice k ligovému poháru. 

 

21. F. Juda zajistí názvy vítězných týmů všech ligových ročníků Superligy, vč. výsledků a 

vítězů ligového poháru, toto bude následně umístěno na web BSMK. 

R. Pazdera poptá u M. Růžka založení podsekce „Ligový pohár“ v sekci „Soutěže“ 

(umístit pod poslední soutěž) a vytvoření turnajového „pavouka“ s možností výběru: 

pavouk/text, aby bylo možné dopsat zpětně výsledky ligového poháru, a to až od 

sezóny 2003/2004.   

 

22. R. Pazdera vytvoří na webu BSMK v sekci „Soutěže“ podsekci s názvem „Vítězové 

ligy a LP“ a po obdržení jejich jmen je do této podsekce doplní. 

  

23. F. Juda dohodne s Jaroslavem Károu (Brněnský deník) podmínky prezentace BSMK a 

akcí BSMK v Brněnském deníku (1x týdně 1 celá strana). Měla by zahrnovat 

informace o soutěžích BSMK (Superliga, liga žen, liga juniorů), fotogalerii, vizitku 

vybraného týmu, pozvánky na následující kola, prostor pro loga partnerů BSMK, logo 

BSMK a web www.malakopanabrno.cz + např. heslo: „Vytvoř tým a přihlas se do ligy 

- www.malakopanabrno.cz = Tvoje cesta na hřiště.“ K tomu organizátor: Brněnský 

svaz malé kopané, o. s., pod tím tel. a e - mail na kontaktní osobu (R. Pazdera). 

 

24. SR BSMK rozhodla o zvýšení odměny reportérům z 200,- na 250,- za ucelené reporty 

ze zápasů Superligy a 2. ligy, včetně fotografie s účinností od jara 2013. 

 

25. P. Rosenbach zaktualizuje sekci „Sponzoři“ na webu BSMK, tj. upraví loga sponzorů 

a partnerů včetně prokliku na jejich webové stránky následovně: 

a) Generální sponzor: SIMOST, s.r.o. 

b) Sponzoři: Nike, Starobrno, Sabe, EUROPLOTY, Digamma 

c) Partneři: Jihomoravský kraj, Brno, Brno – Bohunice, Brno – střed, Brno – Jih, 

Brno – Komín, FC Zbrojovka Brno, Big One Fitness, Netwings Solutions, 

Faster.cz, Menšíkova jedenáctka, Vinařství Petr Skoupil, Toka, KPP 

d) Mediální partneři: ČT Sport, Kiss Hády, Brněnský deník, RegionSport 

e) Sponzoři a partneři jednotlivých klubů BSMK: Oknoservis, Pneuservis Tasy, 

Tripoli Café, Protection Consulting, Café bar Espaňa, Petra´s Angels. 
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26. T. Balabán byl jmenován novým trenérem reprezentace BSMK.  

 

27. SR BSMK pověřila P. Rosenbacha zaktualizováním seznamu e – mailů založených 

s koncovkou malakopanabrno.cz takto: 

 

admin@malakopanabrno.cz - OK 

balaban@malakopanabrno.cz - OK 

dk@malakopanabrno.cz - OK 

doplnovacka@malakopanabrno.cz - smazat 

fotovideo@malakopanabrno.cz - OK 

gastrocup@malakopanabrno.cz - OK 

chudoba@malakopanabrno.cz - OK 

info@malakopanabrno.cz - OK 

kancelar@malakopanabrno.cz - OK 

karlsberg@malakopanabrno.cz - OK 

kasparek@malakopanabrno.cz - OK 

ligovypohar@malakopanabrno.cz - smazat 

micek@malakopanabrno.cz - OK 

newslettery@malakopanabrno.cz - smazat 

novetymy@malakopanabrno.cz - OK 

plazovyfotbal@malakopanabrno.cz - smazat 

pojisteni@malakopanabrno.cz - OK 

pr@malakopanabrno.cz - smazat 

prezident@malakopanabrno.cz - OK 

registrace@malakopanabrno.cz - OK 

repre@malakopanabrno.cz – přesměrovat na Tomáše Balabána  

rozhodci@malakopanabrno.cz - smazat  

schneider@malakopanabrno.cz - OK 

soupisky@malakopanabrno.cz - smazat 

spravnirada@malakopanabrno.cz - OK 

statistiky@malakopanabrno.cz  - přesměrovat na Jana Nečase 

(Kily.Gonzales@seznam.cz) 

stk@malakopanabrno.cz - OK 

toptenaward@malakopanabrno.cz - smazat 

 

28. SR BSMK rozhodla, že odměna za prezentaci týmu / rozhovor s prezidentem bude 

vyplácena ve výši 200,- jako doposud. 

 

29. P. Hrdina: bude se letos konat turnaj dětských domovů, nebo nějaký turnaj malé 

kopané pro děti?  

 

SR BSMK rozhodla o konání turnaje dětských domovů s ohledem na termínovou 

listinu akcí dětských domovů v roce 2013 a na zisk dotace od Jihomoravského kraje. 

Předběžně se bude jednat o rozmezí měsíců června – září.   
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30. M. Kroka: můžou hrát junioři ligu mužů?   

Dle Soutěžního řádu smí nastoupit každý, kdo dovršil v den zápasu alespoň 12 – ti let 

věku. Přičemž platí, že takto smí nastoupit nejvýše dva hráči za tým mužů. 

 

31. Projednání hratelnosti hřišť z okresu Brno – venkov, zejména ve druhé lize. 

SR BSMK pověřila F. Judu, aby se zabýval věcí finanční podpory pro výstavbu 

hracích ploch v tomto okrese, a to s návazností na nové programové období EU 2014 

– 2020, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo pro živostí prostředí. 

V horizontu dvou let se tak BSMK pokusí pomoci obcím z okresu Brno – venkov, 

které mají své týmy v soutěžích BSMK, s výstavbou nových hřišť.  

 

32. Marketingová osnova BSMK. 

 

F. Juda upraví dokument s tímto názvem a představí ho na příštím zasedání SR 

BSMK. 

 

33. SR BSMK vytvořila plán akcí na rok 2013, který je vyvěšen na webu BSMK. 

 

Návrhy a připomínky ze setkání prezidentů se členy SR BSMK po podzimní části 

sezóny 

 

34. Pozdní příchody rozhodčích: rozhodčí jsou pokutováni dle Sazebníku pokut a trestů, 

nicméně je potřeba, aby veškeré stížnosti ze strany týmů byly zaznamenávány do 

poznámek v zápise o utkání. Toto bude probráno na následujícím školení rozhodčích. 

Současně je třeba dbát na to, aby také zástupci jednotlivých týmů chodili na zápasy 

včas, tj. 30 minut před úředním začátkem utkání.  

 

35. Rozhodčím budou předány na následujícím školení rozhodčích jména a telefonní čísla 

na všechny prezidenty klubů pro případ, kdy se nebudou moci dostavit na utkání včas, 

aby o tom zástupce týmů informovali. 

 

36. Rozhodčí neumí anglicky (utkání cizinců): na školení rozhodčích bude stanoveno, že 

předseda STK BSMK bude na utkání týmů cizinců, pokud to bude možné, provádět 

delegace s ohledem na tuto připomínku.  

 

37. Snížení částky za pozdní příchod rozhodčího: dle Sazebníku pokut a trestů bude 

pokutován každý rozhodčí, jehož pozdní příchod způsobí pozdní začátek utkání, a to 

částkou uvedenou v tomto Sazebníku. 

 

38. Na hřišti Za Lužánkami svítí na jednom hřišti pouze světlo vlevo vzadu = špatná 

viditelnost: R. Pazdera se spojí s pronajímatelem hřiště, aby sjednal nápravu.  

 

39. Sítě na hřišti Čichnova jsou ve špatném stavu: R. Pazdera zajistí dodání nových sítí 

ještě před začátkem jarní částí sezóny. 

 

 



40. Kontumace utkání v případě pozdního příchodu mužstva: pokud vyprší čekací doba a 

tým nebude nastoupen na hřišti v minimálním počtu 4+1, rozhodčí zápas nezahájí a 

uvede tuto skutečnost do zápisu o utkání.  

 

41. Nekontrolují se registrační karty: Kdo nepředloží registrační kartu, nebo průkaz 

totožnosti, nemůže k utkání nastoupit. Pokud rozhodčí toto nezkontroluje, bude 

pokutován dle Sazebníku pokut a trestů. Je však potřeba tuto skutečnost uvést do 

zápisu o utkání.  

 

42. V. Šafránek: snížit počet hráčů z „A týmu“ do „B týmu“ na 1 hráče.  

 

SR BSMK rozhodla o zachování stávajícího systému, tzn. že za kteréhokoliv tým 

daného klubu můžou v kterémkoliv jiném týmu daného klubu nastoupit dva hráči.  

 

43. Změny pronájmu na Srbské, aby zápasy nenavazovaly po hodině a byl tak čas na 

rozehrání před utkáním, popř. na posbírání míčů po něm.  

 

SR BSMK rozhodla, že na rozlosování se k této připomínce přihlédne s ohledem na 

dané termíny od pronajímatele hřiště.  

 

 


