
PROGRAM ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY BSMK
17. 11. 2011, Galerie Vaňkovka, Brno

1. Tomáš Balabán zaktualizuje soupisku BSMK týmu v lize firem 
do finální podoby pro jarní část sezóny 2011/12, vč. rodných 
čísel a fotek hráčů, vyjma těch, kteří jsou již ve svaze 
registrováni.

2. Tomáš Balabán do konce listopadu vytvoří mechanismu pro 
umístění sítí a bude informovat o potenciální spolupráci se 
společností TODO production.

3. SR BSMK schválila novou podobu videogalerie na internetovém 
portálu BSMK.

4. Antonín Schneider zjistí možnosti prezentace BSMK na kostce 
v KAJOT Aréně.

5. Filip Juda zajistí na hlavní stranu umístění banneru za účelem 
náboru rozhodčích pro soutěže BSMK.

6. Filip Juda zakomponuje proškrtnutí vyplných políček v zápise o 
utkání (především po vypsání sestavy týmu pro dané utkání) 
do Směrnice k výkonu rozhodčího.

7. Filip Juda zajistí prostřednictvím STK BSMK, aby všichni 
rozhodčí BSMK obdrželi připomínku, že veškeré námitky a 
pokutovatelné přestupky je třeba  hlásit DK stejně jako ČK a 
ŽK, a to prostřednictvím e-mailové adresy 
dk@malakopanabrno.cz do 24 hodin po skončení utkání a 
dopíše toto do patřičné směrnice.
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8. SR BSMK představí na následujcím zasedání termín pro školení 
rozhodčích za účasti předsedů DK a OHaS

9. Filip Juda dá na internetový portál BSMK článek o 
nedoručených registračních kartách.

10. SR rozhodla, že od nové sezóny může nastoupit v  MASTER 
CARD lize firem pouze hráči ve věku 25 let a výše (platí včetně 
brankáře). Do systému BSMK je tak třeba naprogramovat, aby 
při zadávání soupisky MC ligy firem nebylo možné zadat 
hráče, který nemá 25 let.

11. Na zimním zasedání SR BSMK zaktualizuje rada seznam chyb 
rozhodčích a následně představí na školení rozhodčích. 

12. Filip Juda vezme na zimní zasedání rozpočet pro sezónu 
2011/12. Následně se proberou možnosti pro jarní část 
sezóny 2011/12 (realizace videozáznamů z utkání SIMOST 
Superligy, odměny delegátům na utkání, reportérka na utkání 
ligy žen).

13. Filip Juda nahraje na web BSMK Propozice SIMOST Superligy, 
namísto jedné ze dvou Propozic ke Swatch lize malé kopané 
žen.

14. Předseda STK předloží podklady ke stížnostem na p. Modera a 
jeho vyřazení z nominace na Superligová utkání.

15. Filip Juda dopíše na stránky funkce jednotlivých členů 
v oddělení reprezentace a prostřednictvím administrátra webu 
BSMK zaktualizuje statistiky tohoto oddělení, včetně fotek 
hráčů - dodat do patřičné grafické podoby.

16. SR BSMK stanovila termín zimního zasedání na 9.-12.2.2012, 
místo zasedání bude určeno SR BSMK v průběhu měsíce 
prosince.
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