ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY
BRNĚNSKÉHO SVAZU MALÉ KOPANÉ
HLINKY 35, 603 00 BRNO, IČ: 266 42 441
15. 2. 2019 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. 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. Seznam hracích ploch v Brně.
R. Gömö informoval SR o postupu prací a předloží ucelený soupis potenciálních
nových hřišť pro BSMK do 31. 12. 2019.
4. Informace k novým hřištím pro malou kopanou v Brně.
SR pověřila R. Pazderu k podání informací VH o těchto nových hřištích pro malou
kopanou a jejich připravenosti pro celoroční soutěže:
a)
b)
c)
d)

Bohunice - dvě hřiště s UT III. generace
Řečkovice - dvě hřiště s UT III. generace
Obřany - nové hřiště s UT III. generace
Za Lužánkami - nové hřiště s UT III. generace

5. Postupový klíč pro soutěže BSMK.
SR rozhodla, že v případě, kdy tým odmítne postup do vyšší ligy, ukončí činnost, nebo
jde o rezervní tým některého týmu z vyšší ligy a nemůže tudíž postoupit, automaticky
tato povinnost přechází na následující tým v tabulce v pořadí až po nejnižší ligu.
V případě, že se tato situace týká týmu na barážové pozici, bude postup nabídnut
týmu, který v baráži neuspěl. R. Pazdera doplní toto ustanovení do Soutěžního řádu.
6. Aktualizace Soutěžního řádu - odklady zápasů.
SR schválila nové znění bodu 11.5 Soutěžního řádu takto: „Každý tým (vyjma týmů 1.
ligy) má možnost jednou za sezónu oficiálně odložit utkání bezplatně a bez souhlasu
soupeře. V případě takové žádosti o odklad utkání je odkládající tým povinen nejméně
48 hodin před oficiálním začátkem utkání telefonicky informovat předsedu STK a
následně vše podložit zaslaným e - mailem na adresu STK. V případě druhé žádosti o
odklad utkání v dané sezóně je postup stejný, ale v tomto případě musí s odkladem
utkání souhlasit soupeř a žadatel je povinen za odklad utkání uhradit částku ve výši,
kterou stanovuje SPaO, a to nejméně 48 hodin před náhradním termínem utkání.
Částka se poukazuje na účet DK. V případě neuhrazení tohoto poplatku v řádném
termínu bude utkání kontumováno ve prospěch soupeře. O konečném přijetí či
zamítnutí žádosti rozhodne předseda STK. Třetí a další žádost o odklad utkání v dané
sezóně není možná.“ R. Pazdera zaktualizuje toto ustanovení v Soutěžním řádu.

7. Úprava směrnice pro výplatu rozhodčích.
SR schválila úpravu směrnice pro výplatu rozhodčích v ustanovení o dni odeslání
odměn. Nově budou výplaty odesílány 15. den následující po měsíci, ve kterém byla
práce vykonána. Tedy půjde o rozhodné datum pro odeslání peněz z účtu BSMK, ne o
datum rozhodné pro připsání peněz na účty rozhodčích.
8. Termínová listina na rok 2019.
SR schválila termínovou listinu na rok 2019. R. Pazdera zajistí její zveřejnění na webu
BSMK a oznámení zástupcům týmů na nejbližší VH.
Konec jednání v 18:30

