
 

 

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY BSMK ZE DNE 1. 11. 2012 
 
Přítomni: 
 
Mgr. René Pazdera  
Ing. Pavel  Rosenbach 
Ing. Lukáš Vojtek 
Dr. Filip Juda 
 
1. SR BSMK projednala a schválila návrh na vytvoření tzv. Campus ligy a pověřila Filipa 

Judu k vytvo ření konceptu sout ěže se začátkem od podzi mu 2013. 
 
2. SR BSMK schválila, aby byli rozhodčí informováni o natáčení utkání, na které jsou 

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

Trumpešem, posílení osvětlení. 
 
4. SR BSMK pověřila R. Pazderu, aby poptal úpravu úhlu svícení na hřišti Chalabalova. 
 
5. SR BSMK pověřila Reného Pazderu ve věci vytvoření banneru na hlavní straně za 

účelem prezentace týmů hledající hráče a hráčů, kteří hledají týmy a návrhy týmů pro 
vzájemné tréninky. 

 
6. Mobilní aplikace - propojení utkání vybr aného týmu s kalendářem (postup poptá F . Juda 

na Evropské federaci malého fotbalu). 
 
7. SR BSMK pověřila R. Pazderu ve věci úpravy TIPligy. 
 
8. SR BSMK rozhodla o tom, že střídavé starty hráčů jsou možné provádět kdykoliv v 

průběhu sezóny. Toto pravidlo vzejde v platnost od 1. 1.  2013. 
 
9. SR BSMK rozhodla, že dívka / žena se může účastnit soutěže mužů, vyjma SIMOST 

Superligy. V tomto případě však nesmí startovat v lize žen. Platí však pravidlo, že v 
mužském týmu smí startovat max. jedna dívka nebo žena. 

 
10. SR BSMK pověřila F. Judu ve věci vytvoření konceptu pro Turnaj národnostních 

menšin malého fotbalu 2013. Koncept p ředstaví na zimním zasedání SR BS MK. 
 
11. SR BSMK pověřila Reného Pazderu ve věci dokončení prezentace BSMK na int. 

portálu www.seznam.cz. 
 
12. SR BSMK schválila body k projednání na zimním zasedání před začátkem jarní 

části soutěží: 
 
a) rozhodčí je povinen se zúčastnit školení rozhodčích BSMK, které se koná vždy před 

začátkem podzimní, resp. jarní části sezóny pro danou půl sezónu. V případě, že se 
rozhodčí nedostavil  na toto školení, avšak potvrdil svoji účast na něm, bude mu snížena 
odměna o 50,- za každé odpískané utkání. Toto pravidlo platí i pro rozhodčí, kteří se 
nedostavili  na žádný z vyhl ášených termínů školení. SR BSMK schváli la vyhlášení dvou 
termínu pro školení rozhodčích - hlavního a náhradního. V obou případech se bude 

http://www.seznam.cz/


 

 

termín konat s ohledem na komunikaci mezi BSMK a rozhodčími. Termín školení určuje 
SR BSMK. 

 
b) naprogramování administrátorské sekce tak, aby bylo známo, kdy byl zadán výsledek z 

utkání. Rozhodnutí SR BSMK: výsledek je rozhodčí povinen nahlásit do 1 hodiny a 45 
minut od úředního začátku utkání. V opačném případě bude rozhodčí / člen Oddělení 
historie svazu a statistik potrestán dle Sazebníku pokut a trestů. Aby bylo znatelné, na 
jaké straně nastala případná chyba v komunikaci, zda-li u rozhodčího nebo u člena 
OHSaS, je povinen člen OHSaS zaslat e-mail na kancelar@malakopanabrno.cz , a to 
nejpozději do 2 hodin od úředního začátku utkání. 

 
c) zakomponovat bod do SŘ BSMK, v případě utkání nebo akce národního týmu a výběru 

BSMK jsou utkání týmu, ve kter ých nastupují tito hráči z výběrů, odložena. 
 
d) projednání h řišť z okresu Brno - venkov 
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