
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SR BSMK, 10. – 14. 2. 2010

1. Rozvržení  práce  jednotlivých  členů  BSMK –  PR a  marketing  (komunikace 
s tiskem, televizí, zvyšování členské základny - nové týmy, hráči atd.), reporty 
z utkání,  STK  (sportovně-technická  komise:  změny  utkání,  pronájmy  hřišť, 
nasazení  rozhodčích),  pojištění,  rozdělení  vedoucích  pro  ligu  žen,  juniorů, 
firem …

Rozhodnutí:  Komunikace s tiskem a médii  – Radek Kocián (Kiss Hády – 
výsledky Superligy), Jan Nečas (výsledky pro RegionSport a Brněnský deník), 
PR a  marketing  +  zvyšování  členské základny BSMK – Filip  Juda,  Martin 
Fiala,  Disciplinární  komise  a  Oddělení  pojištění  –  René  Pazdera,  STK 
(delegace  rozhodčích,  změny  termínů  utkání,  pronájmy  hracích  ploch)  – 
Tomáš  Balabán,  reporty  z utkání  (všechny  superligové,  vybraných  sedm 
utkání  druholigových)  –  Martin  Tomašov,  Rudolf  Chudoba s tím,  že  reporty 
zasílají do 24 hodin s tím, že do 48 hodin budou uveřejněni na internetových 
stránkách  BSMK.  Odměna  za  výkon  byla  stanovena  ve  výši  1  500,-  Kč 
na osobu  měsíčně.  Ligu  žen povede  Veronika  Vrbová,  ligu  juniorů  povede 
Lukáš Jurča, ligu firem povede Filip Juda.   

2. V případě, že se na postupové místo dostane rezervní tým svého A týmu a 
tento rezervní  tým nemůže postoupit do vyšší soutěže jelikož tam má tým, 
který spadá pod jeden klub, je povinen tento postup darovat či prodat, a to do 
tří týdnů od doby, kdy bylo výsledkově prokázáno, že tým má na tento prodej 
či dar právo. Nestane-li se tak, prodejní licenci přebírá BSMK, které následně 
rozhodne o tom, kterému týmu bude postupové místo prodáno.

Rozhodnutí:  Odsouhlaseno s navrhovaným textem a doplněno o dodatek 
v tomto znění: Maximální cena prodeje superligové licence je stanovena na 20 
000 Kč, cena druholigové licence je stanovena na částku 10 000 Kč, cena 
třetiligové licence je stanovena na částku 5 000 Kč, cena za licenci pro čtvrtou 
a nižší ligu je stanovena na maximální částce 2 000 Kč. Prodávající (darující) 
tým je povinen zaslat e-mail předsedovi STK BSMK, a to s nabídkou za jakou 
částku  má  v úmyslu  licenci  prodat,  případně  zda-li  má  zájem  ji  darovat. 
Předseda  STK  BSMK  následně  kontaktuje  zástupce  týmů  dané  soutěže 
sestupně dle konečného pořadí. Časový interval pro rozhodnutí potenciálního 
kupce či obdarovaného je stanoven na 72 hodin.

3. Určení  prostoru  pro  „lavičky“  týmů  a  diváků  –  na  všech  hřištích,  kde  se 
soutěže BSMK hrají. 

Rozhodnutí: Hráči a funkcionáři týmu, kteří jsou uvedeni v zápise o utkání, 
jsou povinni po dobu průběhu utkání být na protější  straně než se nachází 
diváci.  

Arménská –  funkcionáři  a  hráči  jsou povinni  stát  na straně vzdálenější  od 
kabin. 



Čichnova - funkcionáři a hráči jsou povinni stát na straně bližší směrem ke 
kabinám.
Chalabalova - funkcionáři a hráči jsou povinni stát na straně vnější velkého 
fotbalového  hřiště,  ze  kterého  jsou  tvořeny  dvě  či  jedna  hrací  plocha  pro 
utkání malé kopané. 
Jihomoravské náměstí - funkcionáři a hráči jsou povinni stát na levé straně při 
východu z kabin směrem k hrací ploše, určené pro utkání malé kopané.
Novoměstská - funkcionáři a hráči jsou povinni stát na levé straně při východu 
z kabin směrem k hrací ploše, určené pro utkání malé kopané. Diváci mohou 
být nejen na protější straně střídajících hráčů, ale i nad kabinami hráčů, kde je 
pro diváky tribuna. 
Srbská – diváci mohou být pouze v prostoru venkovní zahrádky  

4. Návrh R. Pazdery: úprava trestu pro rozhodčí v Sazebníku

Rozhodnutí: Do Sazebníku poplatků, pokut, trestů a odměn byl dodán do 
tabulky B, bodu 13, odst. 13.6 text ve znění: „Pokuta rozhodčímu za výrazné 
ovlivnění utkání, a to v rozmezí 100 Kč až 1 000 Kč. Dále byl dodán odstavec 
13.6 u bodu 13 v tabulce A, kde se praví, že rozhodčí v případě nedostavení 
se k řízení utkání nebo v případě, že rozhodčí výrazně ovlivnil  utkání, bude 
podléhat rozhodnutí předsedy DK či potenciálně rozhodnutí DK BSMK.

5. Odsouhlaseno: Hráč, který je na soupisce týmu je povinen mít vyplněnou a 
podepsanou přihlášku hráče, a to včetně odevzdané fotky hráče.

6. Návrh R. Pazdery: Bod 1.2 v Sazebníku odporuje bodu 13.4 Soutěžního řádu 
BSMK.

Rozhodnutí: Bod  1.2  v Sazebníku  poplatků,  pokut,  trestů  a  odměn  byl 
upraven dle rozhodnutí SR BSMK, které bylo promítnuto v Soutěžním řádu 
BSMK.

7. V Sazebníku jdou proti sobě body 1.1 a 4.5

Rozhodnutí: Z bodu 1.1 v Sazebníku poplatků, pokut, trestů a odměn, byl 
vyjmut  text  ve  znění:  „svévolné  opuštění  hrací  plochy“,  a  to  z důvodu,  že  byl 
duplicitní s bodem 4.5, o kterém rozhodla SR BSMK na svém zasedání v roce 2009.

8. Návrh  konceptu  ligy  DD JmK ve  spolupráci  s Československou  SuperStar 
Monikou Bagárovou.

Rozhodnutí: SR BSMK schválila tento projekt s tím, že organizační skupinu 
lidí by tvořil i člověk z řad BSMK, který v DD představí „freestyle“ s míčem.

9. Informace o zasílaných výsledcích soutěží BSMK a o zasílaných změnách na 
webu bsmk.cz (pomocí RSS) – viz P. Rosenbach, P. Míček, T. Balabán

Rozhodnutí: Tomáš Balabán projedná celý systém zasílání výsledků utkání 
soutěží  BSMK na mobil  registrovaných uživatelů  s Janem Nečasem.  Tento 



servis bude pro všechny registrované uživatele této služby zdarma. Petr Míček 
vytvoří  na  serveru  www.bsmk.cz systém  registrace  uživatelů  pro  zasílání 
výsledků soutěží BSMK na mobil. 
 

10. Informace o DMS – T. Balabán

Rozhodnutí:  Bude  podána  žádost  na  Fórum dárců.  V případě  schválení 
Radou  Fóra  dárců  vytvoří  Petr  Míček  prezentaci  DMS  BSMK  na  serveru 
www.bsmk.cz. DMS BSMK bude taktéž zakomponována i na Mistrovství ČR 
v malé kopané. Tato DMS BSMK bude sloužit k finanční podpoře BSMK.

11. Informace o postupu vzniku nových stránek bsmk.cz – P. Rosenbach, P. Míček

Rozhodnutí: Byla podána informace ze strany Oddělení  internetu v rámci 
spuštění  nových  internetových  stránek,  resp.  nové  podoby  webu 
www.bsmk.cz, a to k 1. 3. 2010.
  

12. Schváleno: Žádost o odklad utkání: musí být podána písemně na e-mail: 
stk@bsmk.cz a taktéž i telefonicky osobě, která je předsedající osobou STK 
BSMK,  a  to  nejpozději  5  dní  před  úředním  začátkem  utkání.  O  možnosti 
odložení utkání rozhodne STK. 

13. Schváleno: Je-li sudí členem některého z týmů v soutěžích BSMK a obdrží-
li pokutu, kterou ve stanoveném termínu neuhradí, pozastavuje se mu veškerá 
činnost spjatá se soutěžemi BSMK, a to do doby než částku uhradí, případně 
tuto  částku  může  ponížit  rozhodnutím  předsedy  DK,  DK  BSMK  či  OaRK 
BSMK, a to tak, že bude delegován na utkání, kde z odměny za řízení těchto 
utkání uhradí pokutu.

14. Schváleno: Noví  hráči  nesmí  startovat  v dohrávkách,  tj.  hráči,  kteří  jsou 
dopsaní po termínu úředního začátku utkání

15. Když hráč obdrží trest v dohrávaném utkání, kde se trest promítne?

Rozhodnutí: Pozastavení  činnosti  (4  ŽK  apod.)  se  promítne  do 
následujícího kola, případně kol.

16. Schváleno: V případě, že funkcionář obdrží trest, má pozastavenou činnost i 
jako  hráč.  V případě,  že  hráč obdrží  trest  má pozastavenou  činnost  i  jako 
funkcionář týmu.

17. Zamítnuto: Prezentace  BSMK na  serveru  www.info-brno.cz,  návrh  člena 
BSMK – Martina Wernera (Atex Brno) – dle přiložených materiálů

18. Zamítnuto: Návrh  na  změny  R.  Opatřila  (Corinto  Blues)  –  viz  přiložený 
dokument  –  návrh  na  odlišení  pokuty  při  obdržení  červené  karty  (ČK  za 

http://www.info-brno.cz/
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úmyslnou  ruku  –  nevybírat  pokutu  za  ČK,  v případně  závažnějších  trestů 
v rámci udělené ČK vybírat pokutu za udělenou ČK)

19.Schválení  návrhu  nacenění  odměny  moderátora  pro  akce  spojené 
s Mistrovstvím ČR.

Rozhodnutí: SR BSMK schválila odměnu moderátora akcí na výši 46 000,- 
Kč (jedná se o prezentační akce Mistrovství ČR – Vaňkovka – 2 dny, náměstí 
Svobody – 2 dny, XXL club, Caribic, Gastro Cup – turnaj hotelů, restaurací a 
hospod, moderování na Mistrovství ČR – 3 dny). Pronájem aparatury ve výši 
25 000 Kč (dle návrhu moderátora) bude řešen až dle zpracovaného návrhu 
Pavla  Rosenbacha,  předsedy  SR  BSMK,  který  připraví  do  následujícího 
zasedání SR BSMK kalkulaci nákupu repro soustav a věcí s nimi spojenými. 

20. Zamítnuto: Uspořádání turnaje pro fanoušky malé kopané.

Odůvodnění: BSMK pořádá v létě GASTRO CUP, kde je možné se přihlásit 
pod  názvem své oblíbené restaurace či  hospody,  sestava  týmu pak může 
odpovídat složení fanoušků BSMK. 

21.Příprava prezentace ubytování pro týmy MČR 2010.

Rozhodnutí: SR BSMK delegovala pro tuto  věc Mariana Kalába,  jakožto 
člena  týmu  reklamní  agentury.  Vyhotovení  prezentace  by  mělo  být  k 20. 
březnu 2010. 

22.Marketing BSMK a 1. FC Brno – nápady pro využití partnera 1. FC Brno – 
využití pro zviditelnění BSMK 

Rozhodnutí: Projednání  návrhů  s Romanem  Prosem  dle  přiloženého 
dokumentu SR BSMK „Poznámky ze zasedání SR BSMK“.

23.Vratná záloha za tým na sezónu činí 1 000,- Kč.

Rozhodnutí: Do  Sazebníku  poplatků,  pokut,  trestů  a  odměn  byl 
zakomponován odst. 1.7, v bodě 1, tabulce A – Poplatky, a to ve znění: „Vratná 
záloha za tým před jeho vstupem do sezóny činí 1 000 Kč.“ Jedná se o částku, 
která je využita pro úhradu pokut týmu.

24. Zamítnuto: Zvýšení hrací doby ligy žen.



25. Schváleno:  Nezaplacení členských příspěvků komplet do termínu – do 7 
dnů 250,- Kč, do měsíce 500,- Kč, dále rozhoduje SR BSMK.

26.Zakomponovat do sazebníku: Startovné a termín jeho úhrady pro LP BSMK – 
stanovuje vždy SR BSMK dle počtu týmů a jejich rozdělení. 

Rozhodnutí: Bod  byl  zakomponován  do  odst.  1.1,  bodu  1,  tabulky  A 
v Sazebníku.
  

27. Schváleno: Neznalost  neomlouvá.  Každý  dokument  musí  být  řádně 
zveřejněn na oficielních internetových stránkách BSMK – www.bsmk.cz

28. Informace ze zasedání VV ČMSMK.

29.Zavedení kompetencí pro rezervní tým, který skončil na postupovém místě do 
vyšší soutěže, ale vzhledem k tomu, že ve vyšší soutěži je tým stejného klubu, 
nemá na tento postup právo.  Tým má nyní  možnost změnit  název a touto 
cestou tak legálně postoupit. 

Rozhodnutí: Rezervní tým daného klubu má právo, v případě, že skončí na 
postupovém  místě,  změnit  název  týmu,  aby  tak  mohl  postoupit  do  vyšší 
soutěže.  Dochází  tak  k přestupu  hráčů,  v tomto  případě  je  potřeba,  aby 
prezident klubu podepsal přestupní/hostovací lístky.

30.Změna názvu B týmu v průběhu soutěže.

Rozhodnutí: Není možná.  

31. Informace o spolupráci BSMK a tanečním klubu Caribic.

Rozhodnutí: BSMK  se  domluvilo  na  partnerské  spolupráci  s tanečním 
klubem Caribic. Všichni členové starší 18-ti let mají vstup do klubu na základě 
členské karty Caribic, zdarma. Tuto kartu si vyzvednou na vedení BSMK, a to 
od 1. 3. 2010. Umístění loga BSMK na hlavní straně severu  www.caribic.cz, 
možná umístění plakátů BSMK v klubu: na dveře klubu, na stěnu před klubem, 
na stěnu u vyhazovačů, u šatny, při vstupu do prostoru klubu od šatny, na 
toalety. Navíc bude BSMK pořádat závěrečné vyhlášení sezóny mužů (červen) 
v tomto klubu a žen a firem (prosinec). Vytvoření akce Miss  malé kopané a 
Missák  malé  kopané.  Soutěže  v kategoriích  jako  je  např.  „nožičkovaná“, 
karaoke, domácí video apod. 

32. Schváleno: Založení druhého bankovního účtu BSMK (u banky Raiffeisen), 
který bude veřejně přístupný a bude využívaný pouze pro úhradu pokut. Jde 
především o odlišení příjmů a výdajů plateb od běžného účtu. 

33.Uhrazení startovného a členských příspěvků ze stran Galaxy Brno, Rom Star, 
Corinto Blues a Dream Team Kuřim.

http://www.caribic.cz/


Rozhodnutí: Týmy mají pozastavené starty v soutěžích BSMK do doby než 
bude zbývající část startovného doplacena.

34.Neuhrazené pokuty od klubů z podzimní části sezóny 2009/10.

Rozhodnutí: Týmy mají pozastavené starty v soutěžích BSMK do doby než 
budou pokuty doplaceny. Pokuty, vč.  dat jsou zobrazeny na diskusním fóru 
BSMK. Jedná se o tyto týmy:

Karlsberg „B“ – 600,- chybějící míče – 3 ks, v utkání s INEX Srbská „B“
Karlsberg „B“ – 200,- R. Ledvoň za kouření v areálu ZŠ Arménská 
Karlsberg „B“ – 200,- M. Kovařík za kouření v areálu ZŠ Arménská 
Pitaval – 100,- L. Šoukal za ČK
Gioia – 500,- D. Macko (100,- za ČK + 400,- pokuta dle Sazebníku)
PROTECTION.CZ  –  500,-  M.  Wagner  (100,-  za  ČK  +  400,-  pokuta  dle 
Sazebníku)
PROTECTION.CZ  -  500,-  D.  Wagner  (100,-  za  ČK  +  400,-  pokuta  dle 
Sazebníku)
Rozhodčí M. Fiala – 1 500,- nedostavení se k utkání Galaxy – Merdeux
Dream Team Kuřim – 100,- za ČK, R. Bílý
Dream Team Kuřim – 300,- J. Borkovec (100,- za ČK + 200,- dle Sazebníku)
Galaxy Brno – 500,- B. Plachetka (100,- za ČK + 400,- pokuta dle Sazebníku)
Galaxy Brno – 100,- za ČK M. Šariška
RKM Brokers – 300,- T. Buriánek (100,- za ČK + 200,- dle Sazebníku)
Pískovna Černovice – 500,- Z. Bečva (100,- za ČK + 400,- dle Sazebníku)
Pokuty za kontumační výsledky: SR BSMK ponížila výši pokuty za kontumační 
výsledek (pouze pro podzimní část sezóny 2009/10), a to z 2 000,- na 600,- u 
Superligy a z 1 000,- na 300,- u ligy druhé, z důvodu organizačních změn, 
které byly způsobeny uzavřením hrací plochy na Srbské. Za tuto částku pořídí 
BSMK míče pro utkání malé kopané a věnuje je týmům, které kontumačně 
vyhrály.

Superliga: Orel Bohunice – 2 x 600,-, Pískovna Černovice 2 x 600,-.

2. liga, Série A: Colgate Team – 1 x 300,-, Kuřim – 1 x 300,-, Omega - 1 x  
300,-, Renfus - 1 x 300,-, Rookies – 2 x 300,-.

2. liga, Série B:  Galaxy – 1 x 300,-, Rom Star – 1 x 300,-, Tripoli Café „B“ – 1  
x 300,-.
 
Vybírání pokut má na starosti předseda DK BSMK – René Pazdera, 602 725 
382.  

35.Startovné pro ročník 2010/11.

Rozhodnutí: Byla  projednána  možnost  navýšení  startovného  pro  sezónu 
2010/11, a to z důvodu navýšení počtu týmů v druhé lize na 16 (od sezóny 
2010/11) a zvýšení cen nájemného ze strany pronajímatelů hracích ploch.   

36.Termín a místo následujícího zasedání BSMK a letního zasedání BSMK.



Rozhodnutí: Následující zasedání SR BSMK proběhne 15. 3. od 19-ti hodin 
v restauraci  Švejk  v Brně-Bohunicích.  Letní  zasedání  SR  BSMK  proběhne 
v termínu 17. – 20. 8. 2010. 

37.SR BSMK projednala grafické návrhy jednotlivých dokumentů pro Mistrovství 
ČR v MK 2010 dle přiloženého dokumentu.

38.SR BSMK projednala vyhotovení logomanuálu BSMK.   

39.Mistrovství  ČR  2010  –  SR  BSMK  shlédne  areál  Mistrovství  a  rozvrhne 
umístění  jednotlivých  věcí  v něm;  zajištění  věcí,  rozpočet  Mistrovství, 
rozvržení funkcí a úloh pro MČR 2010:

Pavel Rosenbach:
- zajištění reklamních předmětů města Brna (60 x kniha o Brně, propisovací 

tužky, pohlednice, igelitové tašky, vlaječky …)
- dárkové poukazy – Michal Horký (nejlepší střelec, brankář, vítězný tým)
- zajištění kalkulace pódia pro předávání cen Mistrovi ČR v malé kopané 2010 

(rozměry cca 6 x 4 m)
- vytvoření velkého banneru s logy sponzorů
- zajištění fotografů na 30. 6., 3. – 5. 7: Libor Zhoř
- připravit návrh podoby společné fotky týmů – logo MČR, ČMSMK, nápis 

Mistrovství ČR v malé kopané, 2. – 5. 7. 2010, Brno + název týmu a sestavy. 
- Vytvoření dotazníku pro týmy při focení, do kterého si vypíší název týmu a 

jména hráčů (zleva, zprava) 
- zajištění organizačních věcí v průběhu Mistrovství: focení týmů od 10:10 hodin 

dne 3. 7., po nafocení týmů se fotky ořežou, upraví v PC, dodají se loga MČR 
2010, ČMSMK, Simostu, dále se vytisknou, zarámují (Ikea, Kika) a ještě týž 
den je týmy obdrží

- zajistit nacenění vlajek měst, jedná se o 60 ks vlajek o velikosti 1,5 x 1 m 
(vlajky měst/obcí, dále vlajka BSMK a ČMSMK), podklad bílý, doba vyhotovení

- každý tým obdrží poštou mapu Brna s vyznačenou trasou

Filip Juda:
- prezentaci Mistrovství v rádiích – Evropa 2, Český rozhlas, Kiss Hády
- potenciál spolupráce s taneční skupinou MFG
- potisk Mistrovství ČR v malé kopané na automobily 
- break dance v podání rozhodčích (galavečer a 3. 7.)
- zajištění vystoupení českých Pussycat Dolls
- zajištění prezentace autosalonu dle skladby „Mama, I Just Kill The 

Men“
- Yotiva – on-line přenos přes internet, LED panel
- dojednání věcí se sponzory



- ceny pro nejlepšího brankáře a střelce (poháry, dárkové poukázky, 
víkend s B1F)

- oslovení svazů MK: finále žen – Kozlovice, Praha, Brno, finále juniorů – 
Brno, Prostějov, Pardubice

- zajištění go-go tanečnic (6 x) ve spolupráci s klubem Caribic + zajištění 
oblečení – potisk loga klubu Caribic a BSMK, ČMSMK

- VIP stany – Měřín, Příbram
- zajištění hostesek + informátorek na mobilu – zakomponování do 

programu Mistrovství a propozic
- vykomunikovat od zúčastněných týmů Mistrovství informace o nich – 

založení + historie, zajímavost, úspěchy + dres, trenýrky a štulpny pro 
přehlídky

- nacenění DJ P. Hudlíka - 776 699 339 (vč. aparatury), Mistrovství + 
GASTRO CUP 

- zajištění úklidové služby: R. Filo, Jaroslav Filo + další, mají na sobě 
tričko s potiskem „Úklidová služba MČR“, sponzorsky od Adidas.

- Poslat Pavlovi Rosenbachovi kontakt na fotografa ze Svitav a Martina 
Blaháka z Bosonoh

- domluva s tiskárnou (Copy General) na tisku fotek dne 3. 7., které zašle 
BSMK mailem

- znaky měst/obcí v křivkách
- zajištění kompresoru, jeho umístění + osoby, která u něj bude (sloučení 

např. s osobou, která obsluhuje PC v rámci výsledků dané skupiny)
- zajištění osoby, která bude zapůjčovat kapitánské pásky oproti záloze 

ve výši 150 Kč, chrániče holení oproti částce 300 Kč.  
- zajištění kontaktu na juniory pro R. Pazderu – juniorská liga BSMK, 

přípravka M. Klimeš (Slatina), J. Prokeš (Žebětín), L. Chládek + T. 
Prokeš (Líšeň)

- kontakty na média (p. Rychnovský,)
- připravit propozice Mistrovství pro T. Balabána
- Brno Bussiness – turnaj firem, který nemá v Evropě obdoby, 

Metropolitan, obecní zpravodaje, …

Bronislav Krátký:
- prezentaci Mistrovství v rádiu Krokodýl a Free rádiu

Michal Sirovátka:
- vystoupení skupiny akrobatického „rock´n´rollu „

Marian Kaláb:
- seznam možných a zajímavých atrakcí, jakožto doprovodný program 

MČR (např. http://www.pronajematrakce.cz/atrakce/lidsky-stolni-
fotbal---maxi-fotbalek.html)

Markéta Jelínková:
- koordinátorka hostesek a go-go tanečnic (generálka 30. 6. 2010), zajistí 

rozvržení funkcí hostesek v průběhu akce (u VIP dvě hostesky, které kontrolují 
kartičky, u vstupu do areálu dvě hostesky, čtyři hostesky se pohybují v areálu, 
mají u sebe mobilní telefon, který spolu se SIM kartou dostanou před akcí)

René Pazdera:

http://www.pronajematrakce.cz/atrakce/lidsky-stolni-fotbal---maxi-fotbalek.html
http://www.pronajematrakce.cz/atrakce/lidsky-stolni-fotbal---maxi-fotbalek.html


- zajištění AKU šroubováků
- zajištění juniorů – přípravka M. Klimeš (Slatina), J. Prokeš (Žebětín), L. 

Chládek + T. Prokeš (Líšeň)

Martin Fiala: 
- distribuce plakátů k MČR 2010 (Brno a okolní obce)
- informace o Mistrovství na internet www.brno.cz, Metropolitan. 

Brno.cz/bohunice, dále do obecních zpravodajů města Brna 

Tomáš Balabán:
- zajistí pět mobilních telefonů k zapůjčení
- nacenění DJ pro 3. – 5. 7. (vč. aparatury)
- zajistit nacenění rámů na fotky týmů – A5 
- vozítko Eurocar (zranění apod.) + sponzoring
- koordinátor skupiny osob, která zadává výsledky utkání Mistrovství do PC

Josef Bagár:
- vytvoření znělky malé kopané 

Radek Kocián:
- zajistí 24 sudích
- jednoduché kartičky pro sudí na výsledky, 
- systém zadávání výsledků, střelců a karet od sudího k osobě u PC
- hráči nastupují z kraje plochy, druhý sudí kontroluje řetízky, kopačky všech 

hráčů než nastoupí na hřiště
- bývalé osobnosti z velké kopané  – exhibiční utkání (Zbrojovka apod.)
- prezentace MČR ve Sportu, Hattricku, MF Dnes, Brněnském deníku, 
- zajištění hotelu Comsa – tiskovka, 2 x pronájem zasedací místnosti v roce

40.Projednání přijatých e-mailů od členů BSMK:

Radek Záleský (Palermo): vytvoření zimního turnaje pod hlavičkou BSMK – 
v průběhu ligové přestávky.

Rozhodnutí: Schváleno, turnaj bude poprvé realizován v roce 2011, a to v některé 
z hal s povrchem trávníku III. a vyšší generace (TCM 1. FC Brno, ZŠ Janouškova)

Tým BSMK – Rebešovice:

1. Zrušení sčítání ŽK.

Rozhodnutí: Zamítnuto  –  dle  SR  BSMK  je  systém  nastaven  správně  a 
prokazatelně funguje.    

2. Dříve řešit náhradní termíny odložených utkání

Rozhodnutí: SR BSMK pro tuto věc a řadu dalších věcí, spojených s organizační 
strukturou soutěží BSMK, zřídila Sportovně-technickou komisi BSMK (STK BSMK).

3. Přísněji posuzovat hratelnost hřišť jako je Arménská.



Rozhodnutí: Bylo  vzato  v potaz.  V jednání  je  vytvoření  jiné  hrací  plochy  v MČ 
Brno-Bohunice, která by byla náhradou za hřiště při ZŠ Arménská.

4.  Dbát  na  školení  rozhodčích  a  hlídat  jejich  schopnosti  v  rozhodování  utkání 
(nasadit sem tam nějakého nezávislého delegáta).

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

Tomáš Filo (Sandonorico): zřízení rádia BSMK

Rozhodnutí: BSMK zřídilo BSMK TV, tedy prioritou je se vydat touto cestou. 

Jan Bílek (Kašpaři VM):

1. Delegace zástupce BSMK na utkání.

Rozhodnutí: Klub  má  právo  si  jednou  za  polovinu  sezóny  zažádat  o  zaslání 
delegáta na své utkání,  k tomuto je třeba informovat předsedu STK BSMK, který 
vyšle  delegáta,  a  to  nejpozději  7  dní  před  úředním  začátkem  utkání.  Školení 
rozhodčích je v plánu před začátkem jarní části soutěže. V případě, že by byl návrh 
pro  delegáta  na  každé  utkání,  znamenalo  by  to  navýšení  startovného  pro  tým, 
v rámci úhrady výkonu funkce delegáta. Toto je možné ze strany klubu navrhnout na 
zasedání valné hromady BSMK, aby se k případnému zvýšení startovného vyjádřily i 
ostatní kluby. 

2. Situace na hřišti Sport Centra Srbská.

Rozhodnutí: Hrací plocha je plně způsobilá k utkáním malé kopané pro jarní 
část sezóny.

3. Vyjmout hrací plochu na Novolíšeňské ze seznamu možných hracích ploch.

Rozhodnutí: Toto hřiště bylo ze seznamu vyjmuto již před zasedáním SR 
BSMK.

4. Z důvodu nefungujícího zázemí na hrací ploše Chalabalova, a to do 6. 11. 
2009,  požadujeme vyrovnání  nákladů za utkání,  která  jsme tam sehráli  bez 
možnosti toto zázemí využít.

Rozhodnutí: Zamítnuto, BSMK uhradil pronájem za hrací plochu Chalabalova 
ve výši, která byla kalkulována ve startovném týmu, tedy neměl na pronájem 
žádnou slevu. Celá situace nastala po uzavření hrací plochy na Srbské a BSMK 
tak muselo situaci řešit přesunutím na Chalabalovu.



5. Zdarma obdržené míče Adidas od BSMK nejsou vhodné na umělé povrchy. 
Doporučujeme nejdříve míče vyzkoušet v praxi.

Rozhodnutí: Míče  byly  v praxi  vyzkoušeny a jsou odpovídající  pro hru na 
povrchu trávníku III. a vyšší generace, tedy tam, kde se odehrává většina utkání 
malé kopané. Pravdou je, že pro trávníky II. a nižší generace jsou vhodnější 
zase míče jiného charakteru. Není tedy možné najít adekvátní míč pro oba dva 
povrchy.  
 

David Sedlák (INEX Srbská „B“): 

1. Uspořádání benefičního turnaje pro Haiti.

Rozhodnutí: Tato myšlenka bude projednána s partnery BSMK. Vizí je 
uspořádání  turnaje v plážové malé kopané, a to v létě letošního roku.

V Hnanicích dne 14. 2. 2010.


	Odůvodnění: BSMK pořádá v létě GASTRO CUP, kde je možné se přihlásit pod názvem své oblíbené restaurace či hospody, sestava týmu pak může odpovídat složení fanoušků BSMK. 

