
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY  

BRNĚNSKÉHO SVAZU MALÉ KOPANÉ 

12. 8. - 14. 8. 2013 VE VELKÝCH BÍLOVICÍCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

Dr. Filip Juda 

Ing. Pavel Rosenbach 

Mgr. René Pazdera 

Mgr. Antonín Schneider 

Ing. Lukáš Vojtek 

 



1. Zahájení jednání, volba zapisovatele, seznámení s programem. 

 

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání. 

 

3. SR odsouhlasila přijetí nového člena oddělení IT – Bc. Michala Kuneše. P. Rosenbach 

provede jeho seznámení se zdrojovými kódy webu BSMK a doplněním údajů na webu 

BSMK. 

 

4. M. Kuneš kontaktuje P. Rosenbacha v záležitosti umístění bannerů do horní lišty webu 

BSMK. 

 

5. P. Rosenbach zaktualizuje složení valné hromady na webu BSMK po rozlosování 

všech soutěží. 

 

6. P. Rosenbach dokončí jednání s V. Trumpešem ohledně osvětlení hřiště na Srbské.  

 

7. SR schválila projekt tzv. Campus ligy, kdy ve spolupráci s VUT Brno bude zahájena 

soutěž vysokoškolských týmů od 7. října 2013. F. Juda seznámil SR s rozpočtem celé 

soutěže. Byly projednány technické záležitosti s ředitelkou CESA VUT Brno. 

Marketing akce zajistí R. Pazdera, partnerem ligy bude STAROBRNO. 

 

8. A. Schneider zašle pozvánky na turnaj národnostních menšin kontaktním osobám 

programu Erasmus, zástupcům konzulátů, velvyslanectví a organizacím pracujícím 

s národnostními menšinami, a to do konce září 2013. F. Juda zašle A. Schneiderovi 

kontakty na týmy startující v předchozích ročnících. 

 

9. R. Pazdera vytvoří plakát pro turnaj národnostních menšin a zajistí jeho rozmístění na 

koleje a fakulty VŠ. 

 

10. R. Pazdera informoval SR o situaci s osvětlením na hřištích Chalabalova a Za 

Lužánkami.   

 

11. SR rozhodla, že závazné přihlášky do ligového poháru budou rozdávány zástupcům 

týmů vždy před začátkem jarní části sezóny. 

 

12. F. Juda zajistí názvy vítězných týmů všech ligových ročníků Superligy, včetně 

výsledků a vítězů ligového poháru, toto bude následně umístěno na web BSMK. M. 

Kuneš vytvoří na webu BSMK v sekci „Soutěže“ podsekci s názvem „Vítězové ligy a 

ligového poháru“ a po obdržení jmen je do této sekce doplní. Zároveň vytvoří v sekci 

„Soutěže“ podsekci „Ligový pohár“ (umístit pod poslední soutěž) s turnajovým 

pavoukem. 

 

13. F. Juda představil marketingovou osnovu BSMK. 

 



14. SR rozhodla o vytvoření anglické verze webu BSMK (zodpovídá A. Schneider a M. 

Kuneš). 

 

15. R. Pazdera zajistí revizi a administraci sponzorů BSMK na webu svazu. 

 

16. SR schválila přidělení jazykové kontroly reportů z utkání A. Schneiderovi, kterému je 

bude zasílat R. Pazdera.  

 

17. R. Pazdera a A. Schneider zaktualizují otázky do testu pro rozhodčí a následně 

dohodnou s M. Kunešem přípravu online testování.  

 

18. SR schválila, že každý tým v soutěžích BSMK má právo během sezóny vetovat 

jednoho rozhodčího až do konce příslušné sezóny. R. Pazdera seznámí zástupce týmů 

a rozhodčí s tímto pravidlem a zajistí jeho zakotvení do soutěžního řádu. P. Rosenbach 

zajistí naprogramování funkce „veto rozhodčích“ na webu BSMK. 

 

19. F. Juda projedná se zástupci VUT možnosti umístění mobilní plošiny pro zlepšení 

kvality natáčení videí ze zápasů. 

 

20. R. Pazdera doplní aktuální informace na web BSMK do sekce „Napsali o nás“. 

 

21. R. Pazdera se zaměří na kontrolu ligy firem (přihlášky, soupisky, registrace, 

fotografie). 

 

22. SR schválila vyjmutí společností SWATCH a MASTERCARD z názvů soutěží. Liga 

žen ponese název Nike liga žen. Druhá liga ponese název 2. Digamma Brno liga. 

 

23. SR projednala koncept založení středoškolské ligy. F. Juda ověří možnosti spolupráce 

se zástupci odboru školství Jihomoravského kraje. SR zváží založení této soutěže a na 

zimním zasedání projedná možnosti financování a organizaci této soutěže. 

 

24. SR projednala založení tradice zimního turnaje BSMK. R. Pazdera zjistí možnost 

konání turnaje na ZŠ Janouškova v termínu 4. – 5. 1. 2014. Účastníky turnaje by měly 

být brněnské týmy, tým rozhodčích, týmy prezidentů klubů, tým vedení BSMK a tým 

osobností. SR rozhodne o případném konání turnaje na příštím zasedání. 

 

25. SR projednala koncept Ligy veteránů. Bylo rozhodnuto tento návrh zatím odložit. 

 

 

 

 

 

 



26. SR rozhodla, že na základě hlasování zástupců superligových týmů bude v sezóně 

2013/2014 pískat utkání Superligy pouze jeden rozhodčí. Odměna za odpískané utkání 

byla stanovena na 400,- Kč. Zbývajících 200,- Kč bude použito na zvýšenou cenu 

pronájmu za hřiště na VUT. R. Pazdera upraví příslušnou dokumentaci na webu 

BSMK (Sazebník poplatků a odměn). Návrh A. Deneva, aby na vybraná utkání byli 

delegování dva rozhodčí, SR projednala a zamítla, s tím, že jeden rozhodčí je pro 

zmíněná utkání dostačující.  

 

27. SR rozhodla, že odměna pro rozhodčí bude vyplácena v plné výši i v případě, že se 

rozhodčí dostaví na utkání, které je následně kontumováno. 

 

28. SR projednala návrh zástupců superligových týmů na sjednocení místa a času konání 

zápasů superligy. SR návrh projednala a zamítla, s tím, že každý tým má právo volit si 

své domácí hřiště a čas utkání. 

 

29. SR rozhodla, že zpřísní kontrolu dodržování pravidla o řádné výbavě hráčů a bude 

důsledně dodržovat pokutování rozhodčích za vpuštění hráče v nekompletní výbavě na 

hrací plochu.  

 

Bude upraven bod 11.2 Sazebníku pokut a trestů v tomto znění: „Chybějící výbava 

hráče (dres, trenýrky, štulpny) – 200,-/hráč.“   

 

30. SR schválila rozšíření Soutěžního řádu o bod 11.10 v tomto znění: „V případě, že je 

utkání odloženo, mohou oba týmy nastoupit v odlišných sestavách, než je uvedeno 

v původním zápise o utkání.“ 

 

31. SR projednala návrh, aby týmu, který odstoupí ze soutěže, byla kontumována pouze 

utkání, která zbývá odehrát do konce sezóny, a aby výsledky již odehraných utkání 

zůstaly zachovány. SR návrh zamítla s odůvodněním, že v takovém případě by mohlo 

dojít k ovlivnění regulérnosti soutěže v jejím závěru. 

 

32. SR projednala návrh P. Čecha o snížení částky pro přestup nebo hostování hráče bez 

souhlasu prezidenta mateřského týmu z 20 000,- Kč na 5000,- Kč. SR návrh předloží 

Valné hromadě BSMK ke schválení. 

 

33. SR schválila rozšíření Soutěžního řádu o bod 17.4 v tomto znění: „Při rovnosti 

vstřelených branek i odehraných zápasů na konci sezóny, rozhoduje o nejlepším střelci 

ligy větší počet vstřelených branek proti prvním třem týmům v tabulce v dané 

sezóně.“  

 

34. SR rozhodla, že při závěrečné jednotlivých soutěží, spojené s udílením cen TOP TEN 

AWARD, budou odměněni medailemi a poháry hráči a týmy na prvních třech místech 

tabulky ve všech soutěžích. 

 



35. SR rozhodla, že výsledky individuálních ocenění TOP TEN AWARD budou vítězům 

jednotlivých kategorií oznámeny v předstihu, aby se dostavili na závěrečnou BSMK a 

ceny si osobně převzali. 

 

36. R. Pazdera upraví a zaktualizuje dokument „Zápis o utkání“. 

 

37. R. Pazdera upraví a zaktualizuje informace o hřištích na webu BSMK. 

 

38. SR rozhodla, že ve videozáznamech z utkání budou prezentováni sponzoři BSMK 

(SIMOST, Nike, Město Brno) 

 

39. SR zveřejní informaci o novém parkovacím domu u hřiště na VUT. 

 

40. SR projednala návrh T. Siláka o změnách v organizaci ligového poháru a zamítla ho 

s tím, že model, kdy se ligového poháru účastnily všechny týmy, se v minulosti 

neosvědčil, kvůli příliš velkému počtu kontumací. Dále při startovném ve výši 1000,- 

Kč hrozí nezájem týmů, kvůli variantě vypadnutí v prvním kole. Současný model 

ligového poháru, který byl zaveden před minulou sezónou, považuje SR za funkční. 

 

41. SR projednala návrh na soutěž o nejlepší facebookový profil týmu BSMK s cílem 

další propagace malé kopané v Brně. Celý projekt bude připraven během podzimní 

části sezóny 2013/2014 a zrealizován na jaře 2014.  

 


