
SPRÁVNÍ RADA BSMK JEDNALA VČERA DO NOCI O PRVNÍ FÁZI 
NAVRHOVANÝCH BODŮ – ZDE PŘEDKLÁDÁME VÝSLEDKY ŘADY 

ZMĚN V ORGANIZAČNÍ STRUKTUŘE MALÉ KOPANÉ MĚSTA BRNA

Sedmičlenná Správní rada BSMK se sešla v šestičlenném složení: Filip Juda, 
Pavel Rosenbach, Marian Kaláb, René Pazdera, Jaroslav Kundrát, a Martin Fiala. Od 
šesti hodin jednala téměř do půlnoci o první části – stěžejních bodech, které bylo 
nutno rozhodnout v rámci příprav klubů pro novou sezónu. Z těch stěžejních vyplývá, 
že hráč po obdržené červené kartě automaticky stojí minimálně jedno utkání + hradí  
tým za něj 100,- Kč. Dále není možné nastoupit bez registrační karty k utkání, tedy 
není  možné  hrát  na  doklad  totožnosti.  Všichni  funkcionáři  klubu,  kteří  jsou 
v maximálním počtu 6-ti  lidí  na lavičce,  musí mít  na viditelném místě kartičku,  že 
zastávají funkci – prezident klubu, viceprezident klubu, zdravotník, masér, vedoucí 
týmu, trenér týmu či asistent týmu. Kartičky pro týmy vyhotoví BSMK. Dále je povinen 
klub  mít  u  sebe  na  utkání  soupisku  týmu  s hráči  týmu  pro  aktuální  sezónu  a 
s razítkem BSMK. Rozhodčí v Superlize bude mít 300,- Kč, neprošel návrh na dva 
rozhodčí v superligových utkáních. Sudí v druhé a nižší lize budou dostávat odměnu 
za utkání ve výši 150,- Kč. Dále se zrušila možnost odložení utkání, ta bude možná 
pouze v případě úmrtí hráče týmu či prezidenta nebo viceprezidenta klubu. Odklad 
utkání bude taktéž možný pro nepříznivý terén hrací plochy. Před začátkem utkání 
musí  být  oba  zástupci  proti  sobě  nastoupivších  týmů  nejpozději  30  minut  před 
úředním začátkem utkání  na hřišti,  aby vypsali  Zápis o utkání.  Míče budou nosit 
pouze domácí, u Superligy čtyři míče u lig nižších míče tři. Druhé zasedání Správní 
rady BSMK, které bude mít na programu zbylé body, projedná Správní rada na svém 
třídenním zasedání od pondělí  do středy v termínu 17.  – 19.  srpna v Beskydech. 
V neděli 23. srpna se potom koná zasedání všech zástupců jednotlivých klubů malé 
kopané v Brně. O místě konání budou zástupci informování 14 dní předem.

Návrhy členů BSMK v rámci dodatků k projednání dalších reforem či nových bodů 
můžete stále zasílat na e-mail: reformy@bsmk.cz.

Výsledky navrhovaných reforem interních řádů BSMK, které včera projednala Správní 
rada:

1. Projednání  zavedení  pokuty  v rámci  situace,  kdy  tým  nedodá  vyplněný  Zápis  o 
utkání, registrační karty nastoupivších hráčů a soupisku týmu s razítkem BSMK, a to 
rozhodčímu nejpozději 15 minut před utkáním, přičemž první vypisují Zápis o utkání 
domácí.

Zde byl bod doplněn o tento text:
Výše  navrhovaných  15  minut  bylo  pozměněno  na  20  minut.  S tím,  že  zástupce  klubu 
domácích i hostí nemůže již 20 minut před utkáním po odevzdání vypsaného Zápisu o utkání 
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a  odevzdání  registračních  karet  dopisovat  nastoupivší  hráče  a  čísla  dresu  do  Zápisu  o 
utkání. Nestane-li se tak, tým obdrží pokutu ve výši 100,- Kč.

2. Schváleno: V utkáních Superligy musí být branky plně pokryty sítěmi na branky, dle 
interních řádů BSMK aniž by bylo možné, že míč proletí skrze brankovou síť. Sítě na 
branky hradí nikoli  domácí  klub,  ale majitel  či  pronajimatel  hrací plochy či  BSMK. 
Domácí tým je však povinen upozornit BSMK na to, že sítě na branky neodpovídají  
požadavkům interních řádů BSMK, a to nejpozději 72 hodin před úředním začátkem 
utkání. BSMK pak následně zajistí sítě nové či náhradní.

3. Tým, který nemá registrační karty hráčů před utkáním, je povinen předložit průkazy 
totožnosti hráčů. Průkazem totožnosti se myslí pouze platný občanský průkaz nebo 
pas. Není možné předložit náhradní doklad občanského průkazu či pasu. V případě, 
že se tak stane a tým předkládá doklady totožnosti, je povinen uhradit částku 100,- 
Kč  za  každého  hráče,  který  nastupuje  k utkání  bez  registrační  karty  na  doklad 
totožnosti.

Zde byl bod pozměněn na:
Hráč, který nemá registrační kartu při sobě na utkání, nemůže k utkání nastoupit.

4. Schváleno:  Všechny pokuty udělené odděleními BSMK či BSMK samotným jsou 
zveřejněny v každé sekci soutěže pod názvem „Disciplinární tresty“ a jsou splatny do 
14-ti dnů od data zveřejnění, a to i v případě odvolání (v rámci kladného rozhodnutí 
při odvolání se finance vrací zpět). Proti tomuto rozsudku je možnost odvolání do 30-
ti dnů od data oznámení na internetu, a to nejdříve odvolání k disciplinární komisi, 
v případě,  že  disciplinární  komise  ještě  tento  prohřešek  neřešila  a  dále  potom 
k Odvolací a revizní komisi, která zasedá pouze při uhrazení částky 500,- Kč. Tento 
poplatek je vrácen v případě, že Odvolací a revizní komise prokáže nevinnu strany, 
která poplatek hradila.

5. Rozhodnuto  již  v červenci  2008,  zakomponovat  tento  bod  do 
Soutěžního  řádu  BSMK:  Hráč,  který  podepsal  přihlášku  s klubem,  který  je 
členem BSMK,  je  hráčem  klubu  a  nemůže  z něj   vystoupit.  Výjimku  tvoří  pouze 
situace, kdy jeho přestup či hostování podepíše prezident a viceprezident klubu nebo 
nehrál-li tento hráč žádné utkání, pořádané BSMK a to ve výši dva roky. V případě, že 
hráč podepsal přihlášku hráče 1. 8. 2009, 2. 8. 2009, 3. 8. 2009 a později a nehrál 
jeden rok, tj. 365 dní žádné utkání, které organizoval BSMK, je volným hráčem.

6. Schváleno již  dříve dle stanov, zakomponovat jen do řádu:  Bod pro 
stanovy BSMK: O změnách v pravidlech, Soutěžním řádě BSMK a dalších interních 
věcech  a  dalších  důležitých věcech BSMK se týkajících,  rozhoduje  výhradně  SR 
BSMK,  není-li  stanoveno  jinak  ve  stanovách  BSMK  či  samotnou  Správní  radou 
BSMK.

7. Rozhodnuto již dříve: Bod do stanov: o změně stanov rozhoduje valná hromada 
BSMK.

8. Má-li hráč smlouvu či jiný ustanovující dokument, který jej váže ke klubu (nemyslí se 
tím  přihláška  hráče  do  BSMK),  musí  být  kopie  tohoto  dokumentu  odevzdána  či 
doporučeně  zaslána  na  adresu  BSMK,  a  to  nejpozději  do  10-ti  dnů.  Jinak  hráč 
platnosti tohoto dokumentu nenabývá. Navíc tento dokument smí být sepsán pouze 
na maximální dobu 3 let, není-li profesionálního charakteru, tedy v případě, že obdrží 
hráč, se kterým klub smlouvu sepisuje minimálně 2 000,- Kč čistého měsíčně.

Zde dodán text:



Platí pouze v případě, že má klub vlastní identifikační číslo zřízené na Ministerstvu vnitra 
ČR.

9. Schváleno:  Rozhodčí  si  musí  nejdříve  vydělat  na  kolekci  –  tj.,  že  určitý  počet 
pískají zadarmo – za to se jim nakoupí vybavení. BSMK je povinen přispět rozhodčím 
na kolekci ve výši 50 % z MOC nebo zajistit rozhodčím kolekci se slevou ve výši 50 % 
MOC.  V případě,  že  rozhodčí  odchází  z funkce  sudího  BSMK  má  právo  BSMK 
odkoupit vybavení pro sudího od odstoupivšího rozhodčího, a to v případě, že:
Odpískal 1 – 10 utkání: za cenu plnou, kterou sudí do kolekce dal
Odpískal 11 – 20 utkání: za cenu plnou, kterou sudí do kolekce dal, avšak poníženou 
o 10 %
Odpískal 21 – 30 utkání: za cenu plnou, kterou sudí do kolekce dal, avšak poníženou 
o 20 %
Odpískal 31 – 40 utkání: za cenu plnou, kterou sudí do kolekce dal, avšak poníženou 
o 30 %
Odpískal  41  a  více  utkání:  za  cenu  plnou,  kterou  sudí  do  kolekce  dal,  avšak 
poníženou o 40 %
Odstoupivší rozhodčí musí BSMK v případě, že BSMK vysloví zájem o odkoupení 
této kolekce prodat, a to dle výše uvedeného ceníku.

10. Každá liga má svého vedoucího ligy.

Dodán text:
Ano, ale od sezóny 2010/11. Znamená to tedy, že delegaci sudích a veškeré věci týkající 
se dané soutěže bude řešit tzv. vedoucí ligy, na kterého se týmy z dané soutěže budou 
obracet.

11. Schváleno: Oddělení registrací má právo v případě zjištění zastaralé podoby fotky 
hráče  vyžádat  od  hráče  fotku  novou  –  aktuální,  max.  6  měsíců  starou.  O  fotce 
rozhoduje Oddělení registrací. Zpravidla se fotka mění jednou za 10 let.

12. Schváleno: V play off se nesmí druhé utkání kontumovat. Návrh - pokuta 2 000,- 
Kc. 

13. Kontumace Superligy – návrh 2 000,- Kč, druhé ligy a nižších soutěží 500,- Kč.

Zde upraveno o text:
2. liga a ligy mužů nižší hradí za kontumační výsledek 1 000,- Kč. Stejně tak i liga žen. 
Liga juniorů hradí za kontumační prohru 500,- Kč.

14. Schváleno:  Rozehrávka z půlky je  braná jako nepřímý kop,  tj.  není  možné z ní 
přímo  vstřelit  branku,  tedy  hráč  musí  nejdříve  přihrát  spoluhráči,  a  to  směrem 
dopředu  k brance  soupeře  tak,  aby  míč  přešel  celým objemem  půlící  čáru  hrací 
plochy.

15. Schváleno: Při výkopu z ruky platí branka, při odkopu brankáře platí branka.

16. Schváleno:  Max. počet střídání brankářů – 2 střídání, tj. celkem max. 3 brankáři 
smějí chytat v utkání.

17. Max.  počet  lidí  na  lavičce  6,  z toho  má  právo  být  například  jeden  prezident  a 
viceprezident klubu, trenér, druhý asistent trenéra, zdravotník a vedoucí týmu.

Bod rozšířen o text:



Každý  z těchto  lidí,  kteří  jsou  kromě  hráčů  na  lavičce  musí  být  označen  kartičkou 
s jedním z těchto názvů: prezident klubu, viceprezident klubu, vedoucí týmu, pořadatel, 
zdravotník, masér, trenér, asistent trenéra. Nemá-li daná osoba na lavičce tuto kartičku, 
která musí  být  umístěna na viditelném místě,  rozhodčí  tuto osobu vykáže z prostoru, 
určeného pro střídající hráče a funkcionáře týmu. Kartičky vyhotoví BSMK do 31. 7. 2009 
a o jejich koupi bude informovat kluby na stránkách www.bsmk.cz a formou SMS.

18. Funkce,  které musí  splňovat  pořadatel  utkání.  Tedy otevření  – zavření  hřiště,  je-li 
nutné,  zákaz kouření v prostorách hrací  plochy či  celém areálu,  úklid na hřišti  po 
utkání. Dále pořadatel hlídá správné postavení diváků na tribuně či jiném vytyčeném 
prostoru.

Doplněno o text:
Pořadatel je z domácího celku a může být hráčem.

19. Schváleno: ZoU a ostatní dokumenty BSMK mají podobu, která je na www.bsmk.cz 
aktuální.

20. Schváleno: V průběhu sezóny se nesmí modifikovat se soupiskou A či B mužstva 
v průběhu sezóny, tedy nemůže žádného hráče ze soupisky vyškrtnout ani přesunou 
do A, B či C týmu apod. a naopak.

21. Schváleno: Pozdě zaplacené startovné – do 7 dnů po termínu 500,- Kč, do měsíce 
1000,- Kč, dále rozhoduje SR BSMK.

Doplněno o dovětek:
Platí od sezóny 2010/11

22. Schváleno: Na Srbské je vápno pro utkání malé kopané označeno modrou barvou.
23. Domácí tým je povinen mít na Chalabalove v Kohoutovicích, Čichnove v Komíně a 

dalších hřištích, kde vápno není vyznačené či je vyznačeno nedostatečně, vyznačit 
velké vápno papírovou páskou. Tu kupuje klubům BSMK, avšak kluby jsou povinny 
nejpozději 72 hodin před úředním začátkem utkání oznámit, že pásku již nemají a 
potřebují tak novou. BSMK posléze pásku koupí a dodá týmu.

Doplněno o dovětek:
Nestane-li se tak obdrží tým pokutu 500,- Kč

24. Schváleno: Vratná záloha za tým na sezónu činí 1 000,- Kč.

25. Nepříchod na rozlosování podzimní či jarní části sezóny – 500,- Kč. Pak totiž dochází 
k odkladů a kontumacím, když si to kluby na začátku dané části sezóny nestanoví, 
resp. začátky utkání.

Doplněno o dovětek:
Pokuta se neuděluje, tým však svou neúčastí na zasedání ztrácí možnost úpravy losu.

26. Schváleno: Nezaplacení členských příspěvků komplet do termínu – do 7 dnů 300,- 
Kč, do měsíce 500,- Kč, dále rozhoduje SR BSMK.

27. O výši startovného rozhoduje a dalších poplatcích SR BSMK.

Dodatek k bodu – jeho úprava:
Bod  byl  přesunut  k rozhodnutí  VH  BSMK  v rámci  kompetence  stanovování  výše 
startovného.
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28. Schváleno: Členské příspěvky platí hráč či klub za hráče, a to tak, že je platí ten 
klub,  který je  u hráče uveden jako mateřský,  tedy nikoli  ten,  kde je na hostování 
v danou dobu.

29. Členské příspěvky činí na rok 100,- Kč za jednoho člena BSMK a jsou splatné k 31. 
8. 2009. Od roku 2010 dále potom k 31. 7. každého roku. 

Bod byl upraven o tento text:
Členské příspěvky se odevzdávají na svaz k 31. 7. spolu se soupiskou týmu, přihláškou 
týmu a případnými přihláškami nových hráčů, a to včetně registračního poplatku 250,- 
Kč. Hráči či členové, kteří jsou v BSMK registrováni v období 1. 8. daného roku až 30. 6. 
roku následujícího, platí členský příspěvek hned spolu s registračním poplatkem člena 
BSMK. Hráči registrovaní 1. 7. – 31. 7. hradí členský poplatek k 31. 7. daného roku. 
Pouze před sezónou 2009/10 se příspěvky odevzdávají k 31. 8. 2009.

30. Schváleno: Registrační poplatek v rámci nového systému „foosys“ činí 250,- Kč.

31. Schváleno:  Prezident a viceprezident klubu zastává tuto funkci i v B mužstvu či 
mužstvu juniorů nebo týmu žen. Zkrátka všechny týmy nesoucí stejný název jako má 
A mužstvo mužů,  jen například s příponou „B“,  „C“,  jakožto rezervními  týmy,  mají 
stejného prezidenta i viceprezidenta a majitele.

32. Schváleno:  Když tým opustí BSMK v průběhu soutěže, může na jeho místo přijít 
nový tým. V tomto případě stanoví SR BSMK částku, za kterou nový tým převezme 
licenci na danou soutěž a může se do ní ihned zapojit. Částka je minimálně 2 000,- 
Kč. Využívá se pro administrativní práci s tímto úkonem spojenou.

33. Tým může kdykoliv v průběhu roku dopisovat hráče nové, avšak BSMK si vyhrazuje 
právo na 10 dní čekací doby na vyhotovení registrační karty. V případě, že klub žádá 
o vytvoření registrační karty do 48 hodin, je povinen uhradit částku 150,- Kč v rámci 
administrativních nákladů s tímto spojených.

Bod byl pozměněn:
BSMK si vyhrazuje právo na 10 pracovních dní čekací doby na vyhotovení registrační 
karty. V případě, že klub žádá o vyhotovení registrační karty do 48 hodin, je povinen 
uhradit poplatek v rámci nákladů s tímto úkonem spojených, a to 200,- Kč + poplatek 
za vyhotovení registrační karty. BSMK však není povinno vyhovět této 48-mi hodinové 
službě,  pokud  to  není  v časových  možnostech  kompetentních  osob  k registracím 
určených.

34. Schváleno:  Chrániče  holení  hráčů  jsou  povoleny  pouze  ty,  které  se  prodávají 
v obchodech jakožto chrániče holení pro malou kopanou či fotbal. Jakákoliv vlastní 
výroba či jiný předmět nebo konfekce nemohou nahradit chrániče holení a rozhodčí 
takovéto hráče nesmí připustit ke hře.

35. Postupový klíč druhé ligy.

Bod byl upraven o následné:
Vzhledem k rozšíření soutěží malé kopané města Brna a ke sjednocení soutěží dojde 
k tomu, že od sezóny 2010/11 bude mít druhá liga pouze jednu 16-ti  člennou soutěž. 
V sezóně 2009/10 tak z obou Sérii druhé ligy sestupují vždy čtyři týmy z každé Série a ze 
třetí  ligy  jdou  do  ligy  druhé  týmy dva –  Ti,  kteří  skončí  na prvním a druhém místě. 
V sezóně 2009/10 jde do play off v druhé lize vždy kvarteto týmů z každé Série, tedy 
vždy čtyři  týmy. Od sezóny 2010/11 se play off  ruší a druhá liga bude mít  jen jednu 
skupinu. Z druhé ligy postupují do Superligy finalisté play off, od sezóny 2010/11 potom 
vždy nejlepší dva týmy druhé ligy. Ze Superligy sestupují do ligy druhé poslední dva týmy 
superligové tabulky.



36. Schváleno: Postupový klíč ligového poháru. Bude upřesněn dle počtu přihlášených 
týmů. A to SR BSMK.

37. Schváleno: Všechny dokumenty BSMK musí být vyplněny na PC či psacím stroji 
nebo vypsány čitelně hůlkovým písmem.

38. Přihláška  hráče  musí  obsahovat  čitelně  vypsaný  text,  podpis  hráče,  250,-  Kč  za 
registraci, případně 100,- Kč jakožto členský příspěvek hráče, je-li to v období 31. 10. 
–  31.  7.  jednoho  roku.  Navíc  každá  přihláška  musí  obsahovat  jednu  aktuální 
barevnou fotku hráče, který je na přihlášce jakožto nový hráč uveden, a to o formátu 
na  občanský  průkaz.  Všechny  tyto  věci  musí  být  v průhledné  fólii  A4  –  tzv. 
„euroobalu“

Zde bod pozměněn na text:
… případně 100,- Kč jakožto členský příspěvek hráče, je-li  to v období 1. 8. – 30. 6. 
sezónního roku.

39. Schváleno: Přestup hráče – 500,- Kč (250,- Kč nový registrační poplatek + 250,- 
Kč finance za administrativní činnost spojenou se změnami statistik přestoupivšího 
hráče). 

40. Schváleno: Ligový pohár BSMK – startovné stanoví SR BSMK.

41. Snížení odměny pro sudí u druhé ligy a lig nižších, včetně ligy firem na 150,- Kc. U 
utkání Superligy zavedení dvou rozhodčích s odměnou 180,- Kč pro každého. Liga 
žen a juniorů – odměna 100,- Kč za utkání (2 x 20 minut). 

Bod pozměněn na text:
Superligu bude pískat pouze jeden rozhodčí, a to za odměnu 300,- Kč.

42. Neprošlo: Zavedení odměn pro sudí v případě několika dobře odpískaných utkání.

43. Konzultace a nalezení řešení v rámci odkládání utkání. Dvě možnosti – možno odložit 
utkání v případě, že … nebo neodkládat v žádném případě utkání, pouze v případě, 
že je nezpůsobilý terén či jsou povětrnostní či jiné přírodní podmínky proti sehrání 
kvalitního utkání. Případně odložit utkání pro úmrtí člena týmu.

Zde změna:
Utkání nebude možné odložit. Odklad bude možný pouze z důvodu úmrtí člena týmu, 
tedy hráče či funkcionáře, kterým se myslí prezident či viceprezident klubu. Odložení 
zápasu je  taktéž možné v případě nezpůsobilého terénu či  nepříznivým přírodním 
vlivům, které mohou ovlivnit vývoj utkání.

44. Neprošlo vzhledem k předchozímu rozhodnutí bodu:  V případě odkladu 
musí tým uhradit částku za pronájem hřiště + 250,- Kč jakožto administrativní činnost 
v rámci odloženého utkání (hovorné, přepisy apod.)

45. Schváleno:  Domácí  mužstva  na  Arménské  mají  klíče  od  areálu,  otevírají  a 
připravují hřiště nejpozději 30 minut před utkáním.

46. Stanovení  telefonního  čísla,  kam  mají  rozhodčí  posílat 
výsledky.

47. Každý  tým,  který  je  účastníkem  SIMOST  Superligy  malé  kopané  musí  mít  dvě 
kompletní sady dresů odlišných barev – každá o počtu minimálně 10-ti kusů dresů, 
trenýrek a štulpen, a to s čísly na zádech o minimální velikosti čísla 20 cm. Mužstva 



SIMOST Superligy  tak  nebudou  již  moci  využívat  rozlišovací  tílka  k mistrovským 
utkáním. Ta budou povolena pouze k utkáním pohárovým. BSMK přispěje každému 
superligovému  týmu,  který  nemá  sponzora  1  000,-  Kč  na  nákup  sady  dresů  u 
společnosti LIFESTYLE SPORTS (značky Adidas, Nike, Puma) a zajistí týmu ještě 
40-ti  %  slevu  na  sadu  dresů  těchto  značek.  Za  to  chce  umístění  generálního 
sponzora svazu SIMOST, s. r. o. a loga Superligy na dresech nebo trenýrkách klubu. 
Všechny ostatní  týmy z dalších soutěží  (i  ženy,  junioři)  musí  mít  minimálně jednu 
sadu dresů a jednu sadu rozlišovacích tílek odlišné barvy než je barva sady dresů, 
přičemž musí být dresy i tílka označeny na zádech čísly o max. velikosti 20 cm. 

Bod doplněn o tento text:
Nemůže být  použito v týmu jedno číslo dva a vícekrát.  Není-li  odlišná barva dresů či 
nemá-li tým stejnou barvu a vzor dresů, trenýrek a štulpen, a to dresů vč. čísla, je utkání 
kontumováno ve prospěch soupeře.

48. Schváleno: Každý domácí tým v Superlize musí mít čtyři míče způsobilé ke hře pro 
utkání, a to včetně pumpičky. Hosté mít míč nemusejí. U ostatních soutěží musí mít 
domácí minimálně tři míče a pumpičku, hosté mít míč nemusí. Platí však, že domácí 
tým  je  povinen  zapůjčit  míč  hostujícímu  celku.  BSMK  zajistí  všem  superligovým 
týmům značkové míče s 50-ti % slevou dotovanou z MOC od BSMK či jeho partnerů 
a sponzorů. A to celkem čtyři pro týmy Superligy a tři  pro týmy druhé a nižší ligy 
mužů. 

49. Schváleno:  Superligové týmy musí mít lékárničku na utkání. Lékárnička musí být 
vybavena dle seznamu viz vybavení lékárničky v dokumentech ke stažení.

50. Týmy SIMOST Superligy budou nastupovat z kraje hrací plochu směrem k polovině 
hřiště za hudby, symbolizující malou kopanou – SIMOST Superligu. Domácí celky tak 
budou muset zajistit přehrávač hudby v rámci začátku utkání. CD dostanou od svazu 
zdarma.

Pozměněno:
Byla  odstraněna  část  s hudbou,  ponechal  se  pouze  nástup  z kraje  hrací  plochy 

směrem ke středu hřiště.

51. Rozhodčí musí nahlásit hráče před začátkem utkání, kteří nastupují k utkání v rámci 
nově zřízené elektronické databáze hráčů a jejich statistik, a to osobě přes mobilní 
telefon, která tyto statistiky zadává on-line.

Pozměněno:
Sudí tyto údaje volají správci výsledků po utkání. Od sezóny 2010/11 bude sudí hlásit 
telefonicky nastoupivší  hráče včetně základních sestav a kapitána před začátkem 
utkání.

52. V Zápise o utkání bude muset být vypsáno jméno pořadatele, který bude mít za úkol 
zajištění  míčů  ke  hře,  a  který  tyto  míče  předloží  druhému rozhodčímu (od  nové 
sezóny by měli dle rozhodnutí SR BSMK pískat SIMOST Superligu dva rozhodčí) ke 
kontrole.

Pozměněno:
Platí  vše,  vyjma  druhého  sudího,  jelikož  bylo  odsouhlaseno,  že  utkání  SIMOST 
Superligy bude řídit pouze jeden sudí. Tomu tak pořadatel předkládá na ukázku míče 
způsobilé ke hře.

53. Neprošlo:  Brněnský  svaz  malé  kopané  dodá  každému  superligovému  týmu 
značkové tričko Adidas, Nike či Puma, které bude mít na sobě vždy pořadatel, aby 
bylo  znatelné,  kdo  se  o  chod  domácího  utkání  v dalších  věcech,  které  nejsou 



výhradně  určeny  rozhodčím,  stará.  Tričko  bude  potištěno  názvem  svazu,  klubu, 
textem  „POŘADATEL“,  logy  sponzorů  a  logem svazu  a  SIMOST Superligy  malé 
kopané. Kluby, které jsou v utkání domácími celky, tak budou muset mít kromě hráčů 
v poli, případně na lavičce, taktéž i člověka, který bude jmenován domácím týmem 
pořadatelem.

54. Každý superligový klub je povinen mít logo klubu, které zasílá elektronicky na adresu 
info@bsmk.cz, a to nejpozději k 10. srpnu 2009. Toto logo bude BSMK využívat pro 
prezentaci  klubu,  na  tričku  pro  pořadatele,  bude  zobrazeno  na  internetových 
stránkách  BSMK  a  taktéž  i  na  plakátech,  které  BSMK  zdarma  vytvoří  klubům 
SIMOST Superligy malé kopané města Brna,  tedy na plakátech, které slouží jako 
pozvánka na následující utkání daného týmu.

Bod rozšířen a opraven o tento text:
Logo musí dodat každý superligový klub nejpozději k 31. 12. 2009 v sezóně 2009/10. U 
dalších sezón je každý nový superligový klub povinen dodat logo v elektronické podobě 
do 31. 7. daného roku, tedy v době začátku nové sezóny. Logo v elektronické podobě tak 
předává tým spolu se soupiskou a přihláškou týmu, případně přihláškami nových hráčů a 
členskými  příspěvky.  Nestane-li  se tak,  obdrží  klub pokutu  500,-  Kč,  za  kterou bude 
vyhotoveno logo klubu.

55. Do  utkání  nebude  moci  zasáhnout  hráč,  který  má jiné  číslo  na  dresu  a  jiné  na 
trenýrkách či jiné části oděvu, příp. který má jiné štulpny, trenýrky či dres než ostatní 
hráči  nebo nemá číslo  na zádech (jedno či  dvouciferné).  Taktéž  k utkání  nebude 
puštěn  hráč,  který  má na  sobě tepláky  či  jiné  dlouhé kalhoty,  tedy  pokud stejné 
tepláky nemá ostatní skupina hráčů jeho týmu. Přičemž jsou tepláky povoleny pouze 
v tom případě, že k tomu dovolí rozhodčí, tedy opravňuje-li k tomu hráče počasí a 
taktéž v tom případě, že hráči na teplácích mají  trenýrky, které jsou součástí sady 
dresů  a  přes  tepláky  dané  štulpny  stejné  barvy.  Pokud  má  tým dres  s dlouhým 
rukávem,  může  mít  pod  ním mikinu či  tričko.  V případě,  že  má klub sadu  dresů 
s krátkým rukávem, není možné mít pod dresem oblečení s rukávem dlouhým. Tedy 
výjimku tvoří pouze ten případ, mají-li všichni hráči mužstva stejnou mikinu či tričko 
nebo  teplákovou  bundu  pod  dresem.  Doporučuje  se  však  jedna  sada  s krátkým 
rukávem  a  druhá  sada  s dlouhým  rukávem.  Takto  kluby  ošetří  nejlépe  tyto  body 
v Soutěžním řádě BSMK.

Upraveno:
Stejné  kalhoty  pod  trenýrkami  či  tričko  nebo  mikina  pod  dresem stejné  barvy  (v 
případě dresu s krátkým rukávem a oblečením pod dresem s rukávem dlouhým) – 
tyto body vzejdou v platnost od sezóny 2010/11.

56. Schváleno: Odejde-li tým či jakkoliv nedohraje tým utkání z jeho vlastních důvodů, i 
v případě, že klesne počet hráčů pod 3+1, musí tým uhradit BSMK částku 2 000,- Kč 
za kontumační výsledek.

57. Dojde-li  k tomu,  že  se  všechny míče  odkopnou  mimo dosah hrací  plochy a  není 
možné je bezpečně a dle etických norem zajistit, dohrává se utkání od minuty, která 
probíhala v rámci jeho přerušení, resp. následného ukončení.

Dodatek:
Týmy  musí  nastoupit  se  stejnými  hráči,  kteří  utkání  hráli  v původním  termínu, 
případně  bez  některých  z nich,  ale  není  možné  hrát  s hráči  jinými,  kteří  nebyli 
účastníky prvního utkání.

58. Schváleno:  V případě,  že  klub  dopíše  hráče  na  soupisku,  nemůže  tento  hráč 
startovat v utkáních, označené jako dohrávky, tedy utkání, která se odkládala.
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59. Neprošlo: Tým musí k utkání nastoupit v min. počtu 5+1.

60. Týmy, které hrají na přírodním povrchu jsou povinny mít rohové praporky.

Dodatek:
BSMK hradí 50 % z ceny rohových praporků, které objedná a zakoupí. Zbylých 50 % 
si hradí klub.

61. Nesejdou-li se obě mužstva k utkání je zápas považován za remízový 0:0, přičemž 
obě mužstva musí zaplatit částku 2 000,- Kč každý. Stejně tak tomu je v případě, že 
se proviní proti pravidlům obě mužstva a mělo by utkání tak skončit kontumačním 
výsledkem  na  jednu  či  druhou  stranu,  avšak  k oboustrannému  pochybení  dojde 
k bezbrankovému stavu.

Pozměněno:
Nikoli remízový výsledek, ale pro oba týmy ztráta 0:5 a pokuta za kontumaci na obou 
stranách.

62. Schváleno:  Stávající  kluby jednotlivých soutěží  BSMK hradí startovné do 30.  6. 
v hotovosti na BSMK nebo bankovním převodem, přičemž je brán v tomto případě 
v potas den odeslání startovného, který musí být 30. 6. daného roku. V případě, že 
tak kluby neučiní ztrácejí licenci na danou soutěž. Tu získává BSMK, který ji může 
prodat zájemci, který v poslední ukončené sezóně skončil nejlépe.

63. Každý superligový tým je povinen se dostavit s min. počtem 70-ti % hráčů na focení 
před novou sezónou.

Pozměněno:
Každý klub má tuto možnost zdarma, tato informace bude na stránkách BSMK.

64. Schváleno: Každý člen komise a oddělení BSMK a prezident klub, vč. rozhodčích 
BSMK, je povinen se dostavit na focení BSMK.

65. Schváleno:  Smlouva  s hráče,  lístek  k hostování  a  přestupní  lístek  musí  být 
vyhotoveny a dodány na BSMK ve třech originálech,  z nichž  jeden dostane klub, 
druhý hráč (v případě smlouvy), resp. tým druhý (v případě hostování/přestupu) a třetí 
zůstává na BSMK.

66. Schváleno: Položky, které musí sudí vypsat a zkontrolovat před začátkem utkání, 
včetně dalších povinností, dále, co musí udělat o poločase a po utkání, jsou nedílnou 
součástí Zápisu o utkání.

67. Co musí mít rozhodčí sebou vždy na utkání – povinná výbava rozhodčího.

Dovětek:
Bude stanoveno Filipem Judou a předneseno na školení sudích.

68. Sudí musí odeslat na dané číslo po utkání výsledek, poločas, karty a střelce a to 
včetně minut. Dále u superligových utkání musí před utkáním zavolat na dané číslo a 
nahlásit základní sestavu utkání včetně dalších nastoupivších hráčů týmu.

Dovětek:
Sudí neposílá SMS, ale volá správci statistik.



69. Schváleno: Týmy, které se dostanou do semifinále play off druhé ligy a ligy nižší, 
hradí startovné k 31. 7. daného roku (odůvodnění: vyšší výdaje na sezónu – jednání 
se sponzory)

70. Hráč, který je na hrací ploše v průběhu hry bez chráničů holení, obdrží žlutou kartu, 
stejně tak i je-li na lavičce v kompletu dresu, ale bez chráničů.

Dovětek:
Hráč nemůže obdržet žlutou kartu za to, že nemá chrániče v případě, že není na 
hřišti, ale je pouze na lavičce. Za chybějící chrániče holení smí udělit sudí žlutou kartu 
pouze  ve  chvíli,  shlédne-li  tento  fakt  na  hrací  ploše.  Kartu  udělí  při  nejbližším 
přerušení hry.

71. Hráč smí být dopsán do Zápisu o utkání nejpozději v poločasové přestávce.

Dále bylo navrhováno a prošlo:

72. V případě kontumačního výsledku obdrží soupeř, který kontumační výsledek v daném 
utkání neobdržel, poukázku na zboží v obchodech Adidas či LIFESTYLE SPORTS, a 
to ve výši 30-ti procent z výše pokuty za kontumační výsledek. Zbylých 70 % obdrží 
BSMK. BSMK vytvoří fond na internetu, který bude zaznamenávat uhrazené poplatky 
a pokuty. SR BSMK má právo k rozhodnutí jejího využití.

73. Pokud dojde k tomu, že přijde na hřiště zástupce klubu (30 minut před utkáním) a 
stejně tak i v tomto čase sudí a zástupce klubu shlédne hřiště v nepořádku, nahlásí to 
sudímu a ten mu musí  umožnit  tento fakt vepsat do Zápisu o utkání,  kde situaci 
popíše, aby za ni nebyl po utkání trestán. Toto může nastat pouze před utkáním, na 
další poznatky nebude brán ohled.

74. Pořadatel je povinen zajistit úklid hrací plochy od odpadků a dalších věcí, které na 
tamní pozemek nepatří, a to po utkání, případně v jeho průběhu, je-li situace nutná.

75. Zasedání VH BSMK musí být oznámeno jejím členům nejpozději 14 dní před datem 
konání tohoto zasedání, a to formou zaslání SMS na mobil členů VH BSMK.

76. Obdrží-li  hráč  červenou  kartu,  nesmí  nastoupit  v následujícím  utkání.  O  trestu 
rozhodne DK BSMK. Předseda DK BSMK po udělení červené karty v kole obesílá 
SMS členům DK BSMK, potrestanému týmu, resp. jeho prezidentovi a sudímu, který 
utkání řídil, ve které je informuje o termínu a čase zasedání DK BSMK. Toto zasedání 
je možno vést elektronicky přes Skype. Rozhodnutí DK BSMK posílá předseda DK 
BSMK  formou  SMS  potrestanému  klubu,  resp.  jeho  prezidentovi  a  taktéž  i 
doporučeně poštou prezidentovi klubu, který trest obdržel.

77. DK BSMK se svolává dle potřeby.

78. Rozhodčí je povinen telefonicky nahlásit správci výsledků i informaci za co obdržel 
daný hráč červenou kartu, tedy v případě, že byla udělena. A to i tak, zda-li došlo 
například k faulu při přerušené či nepřerušené hře s úmyslem hrát/nehrát míč, z boku, 
ze  předu  či  ze  zadu apod.  Taktéž.  Zda-li  došlo  k udělení  červené karty  po  dvou 
žlutých kartách.

79. V případě, že hráč obdrží červenou kartu hradí klub 100,- Kč za hráče.

80. V případě,  že  tým nemá na utkání  míč  způsobilý  ke  hře,  pumpičku  či  kompletně 
vybavenou lékárničku (lékárnička je povinná pouze u týmů Superligy), hradí pokutu 



200,- Kč. U míčů je pokuta za každý chybějící míč či míč, který není způsobilý ke hře 
- 200,- Kč.

81. Do  přihlášky  hráče  se  zakomponuje  dodatek  v podání  věty:  „Jsem  seznámen, 
souhlasím  a  respektuji  dokument  s názvem  Sazebník  pokut,  poplatků,  trestů  a 
odměn.“

82. Konfrontace smí  být  nahlášena  rozhodčímu prostřednictvím kapitána domácích či 
hostí, a to nejpozději před podpisem Zápisu o utkání po odehrání utkání.

Body, které SR BSMK včera přesunula na srpnové zasedání + další nové 
body pro srpnové zasedání SR BSMK:

1. Nemá-li klub na utkání soupisku týmu, utkání je kontumačně pro soupeře.
2. Hráči  si  nesmí měnit  dres v průběhu utkání  ani  o jeho poločase.  Sudí jinak udělí 

žlutou kartu.
3. Jednání o zřízení Oddělení pojistných událostí
4. Projednání změn v Sazebníku poplatků, pokut, trestů a odměn
5. Stanovit, kde najdou členové pokuty, pokuty stanovené DK BSMK a rozhodnutí OaRK 

BSMK.
6. Bod pro stanovy BSMK: projití jednotlivých bodů stanov, návrh na změnu stanov pro 

VH BSMK, která zasedá v srpnu.Zřízení Oddělení registrací členů BSMK.
7. Členem  Oddělení  historie  svazu  a  statistik  je  člověk,  který  zadává  výsledky  a 

aktualizace statistik na internet.
8. SR BSMK projedná situaci, kdy tým opustí soutěž a výsledky se tak buď nulují všem 

ostatním týmům s odstoupivším týmem v jejich prospěch 5:0 kontumačně nebo při 
odstoupení týmu na podzim se všem kontumují v jejich prospěch, ale při odstoupení 
týmu na jaře již výsledky zůstávají.

9. Do kdy se smí dopisovat hráči před play off na soupisku druhé ligy? Návrh 24 hodin 
před začátkem play off. Toto pravidlo taktéž platí i pro týmy superligové, které mají 
rezervu v druhé či nižší soutěži. Tým ze Superligy může hráče dopsat, nesmí však 
startovat za rezervu v této sezóně. Návrh druhý pro play off: hráči z A týmu nesmí 
v play off ani ligovém poháru startovat za svůj B ci C tym atd. ci naopak.

10. Stanovení přesných termínů zasedání DK a VH BSMK a školení rozhodčích.
11. Informace o zřízení BSMK Holding, společnosti, která bude financovat ze zdrojů malé 

kopané v zahraničí, MK v Brně
12. Tresty za rasistické urážky 4 – 8 stop, 1000 – 1500,- Kč pokuta.
13. Označení místa, kde smí stát funkcionáři klubů, kolik metrů od hrací plochy
14. Superligové týmy jsou povinny mít na svém mistrovském utkání stojan na minimálně 

tři  míče,  který se nachází při  půlící  čáře hrací  plochy.  Toto přichází  v platnost  od 
sezóny 2010/11, BSMK je povinen dotovat cenu stojanů poměrem 50 % MOC. Jedná 
se o povinnost domácího celku.

15. Superligové týmy jsou povinny, jedná se o povinnost domácího týmu, mít od sezóny 
2010/11 k dispozici pro pořadatele střídací tabuli, na které zobrazí pořadatel počet 
nastavených minut,  které mu rozhodčí sdělí, že se hodlá nastavit.  (http://www.eal-
tia.cz/e-shop/vybaveni-hrist/stridaci-tabule/stridaci-tabule-mechanicka---fotbal-
handy.html)

16. Od sezóny 2010/11 musí mít každý domácí tým tlakoměr ke zjištění správné hustoty 
míče.

17. Pravidla a systém nominace pro jednotlivé kategorie Top Ten Award, včetně pravidla 
hlasování.

18. Od sezóny 2010/11 musí mít každý superligový tým juniorský celek, který má stejný 
rozpis jako muži a hraje vždy předzápas mužů. Junioři poté jdou při nástupu na hrací 
plochu za ruku s muži a následně podávají míče při utkání.

19. Definice práce delegáta, kdo jej vysílá na utkání, který orgán.
20. Projednání obsazení Komise rozhodčích dle návrhu J. Kundráta
21. Stanovení úředních hodin BSMK pro své členy a veřejnost.

http://www.eal-tia.cz/e-shop/vybaveni-hrist/stridaci-tabule/stridaci-tabule-mechanicka---fotbal-handy.html
http://www.eal-tia.cz/e-shop/vybaveni-hrist/stridaci-tabule/stridaci-tabule-mechanicka---fotbal-handy.html
http://www.eal-tia.cz/e-shop/vybaveni-hrist/stridaci-tabule/stridaci-tabule-mechanicka---fotbal-handy.html


22. Projednání cen pro první tři týmy nejvyšší soutěže.
23. Projednání placených funkcí v BSMK dle návrhu J. Kundráta
24. Projednání rozpočtu BSMK pro sezónu 2009/10
25. Použití zakázaných látek (tráva, marihuana, koks, další omamné látky dle ADV ČR) – 

zakomponování jejich požití do Sazebníku, a to i včetně požití u fanoušků v areálu 
hrací plochy.

26. Porušení zákazu kouření v areálech škol i na dalších hřištích – zakomponování do 
Sazebníku.

27. Co a jak musí sudí postupovat v utkání.
28. Financování kolekce pro sudí – rozhodčí, BSMK, Simost, Adidas.
29. Startovné pro sezónu 2010/11
30. Zasedání  oddělení  a  komisí,  jak  dlouho  dopředu  tuto  informaci  avizovat  jejich 

zástupcům.
31. Dodatek  k bodům:  žádost  o  projednání  finančního  stropu  pro  přestupy  a 

hostování hráčů jednotlivých soutěží BSMK


