ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY
BRNĚNSKÉHO SVAZU MALÉ KOPANÉ
HLINKY 35, 603 00 BRNO, IČ: 266 42 441
18. 2. 2020 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. Novinky o hracích plochách v Brně.
a) Jihomoravské náměstí - výměna umělého trávníku proběhne do 31. 12. 2020
b) Lužánky - výměna umělého trávníku proběhne do 31. 12. 2020
c) TCM - výměna umělého trávníku na hlavním hřišti, včetně nalajnování dvou
hracích ploch pro malý fotbal, proběhne v létě 2020
d) Řečkovice - instalace druhého páru branek proběhla na podzim 2019
e) Sokol Brno I - F. Juda prověří situaci ohledně výměny umělého trávníku
4. Povinnost nosit míče na zápas také pro hostující tým.
SR tento návrh zamítla s odůvodněním, že tři/čtyři míče (podle soutěže) je dostatečný
počet při průběžném nošení při jejich zakopnutí a ponechává tuto povinnost pouze
domácímu celku.
5. Rozvoj infrastruktury malého fotbalu v Brně.
SR pověřila F. Judu prověřením možností výstaveb, či rekonstrukcí stávajících
sportovišť v těchto městských částech: Bystrc, Černovice, Jih, Líšeň, Sever, Střed,
Židenice.
6. Vyhodnocení prvního ročníku zimní ligy BSMK.
R. Pazdera, při zasedáních před jarní částí sezóny, zjistí od týmů hlavní příčiny, proč
se do zimní ligy nepřihlásily (termíny, venkovní hřiště, výběr hřiště, startovné, apod.).
Dále zajistí ohlasy od zúčastněných týmů na průběh letošního ročníku, včetně
případných připomínek.
7. Plán akcí na rok 2020.
SR vytvořila plán akcí na rok 2020 a pověřila R. Pazderu jeho zveřejněním na webu
BSMK.
8. EMF Nations Games 2020.
SR schválila organizaci EMF Nations Games 2020 v Brně (Lužánky). Termín konání
bude upřesněn.
Konec jednání ve 20:45

