ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY
BRNĚNSKÉHO SVAZU MALÉ KOPANÉ
HLINKY 35, 603 00 BRNO, IČ: 266 42 441
16. 7. 2020 V BRNĚ

Přítomni za Správní radu BSMK:
Dr. Filip Juda
Ing. Pavel Rosenbach
Mgr. René Pazdera
Hosté:
Roman Gömö

Začátek jednání v 16:00
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, včetně podkladu a úpravy celého zázemí
proběhne do 31. 12. 2022
c) TCM - výměna umělého trávníku na hlavním hřišti, včetně nalajnování dvou
hracích ploch pro malý fotbal, proběhne, oproti původnímu plánu, do 31. 12. 2020,
vzhledem k tomu, že bylo napadeno výběrové řízení společnosti, která měla
výměnu provádět
SR pověřila R. Pazderu podáním informací o dalších hřištích na následujícím zasedání
Valné hromady BSMK (dále jen „VH“).
4. Rozvoj infrastruktury malého fotbalu v Brně.
F. Juda představil možností výstaveb a rekonstrukcí stávajících sportovišť v těchto
městských částech: Bystrc, Černovice, Jih, Líšeň, Sever, Střed, Židenice. Výstup bude
R. Pazdera prezentovat na nadcházejícím zasedání VH.
5. Změna herního systému Univerzitní ligy na dvě sezóny za kalendářní rok.
SR rozhodla, že počet postupujících týmů ze všech Univerzitních lig je (a vždy bude)
dostatečný pro to, aby se výkonnostně lepší týmy dokázaly umístit na postupových
příčkách. Proto neshledává za nutné místo sehrání jedné sezóny za kalendářní rok,
odehrát sezóny dvě.
6. Liga základních škol.
SR schválila koncept ligy základních škol a pověřila R. Pazderu jeho realizací.
7. Změna ustanovení v Soutěžním řádu BSMK o startech žen v mužských soutěžích.
SR rozhodla o změně Soutěžního řádu BSMK v bodu 3.5 takto: „Dívky a ženy mají
právo startovat v mužských soutěžích, vyjma 1. ligy. Platí však pravidlo, že
v mužském týmu smí startovat maximálně jedna dívka či žena.“
Konec jednání ve 20:15

