
ZASEDÁNÍ SR BSMK, 19. 8. 2010, OHKBV, Brno

1. Filip Juda představil vyúčtování Mistrovství ČR 2010
2. Neomluvená účast na zasedání SR BSMK: 1 000,-
3. Nemá-li hráč registrační kartu, je povinen předložit doklad totožnosti, kterým se myslí 

občanský  průkaz, pasnebo řidičský průkaz, avšak spolu se soupiskou týmu, aby  bylo 
zřetelné, že hráč je řádně registrován pro aktuální sezónu. V případě, že hráč nastupuje 
na doklad totožnosti, je rozhodčí povinen toto uvést do Zápisu o utkání. Klub je v tomto 
případě povinen uhradit pokutu ve výši 100,- za každý  takový  start jednoho svého 
hráče, a to i opakovaný.

4. Filip Juda představil návrh ekonomických úspor v sezóně 2010/11:

a) zřízení stanov v MČ  Brna, ve kterých si BSMK pronajímá hrací plochy (žádost o dotaci, 
kterou BSMK vydá v dané obci např. škole za pronájem hrací plochy)

b) zajstit samostatnost odměn členům vybraných komisí a oddělení: DK - z pokut, 
výsledky a lidé, píšící reporty - z reklamy na webu a z členských příspěvků, STK - z 
pokut rozhodčích (nedodání výsledku, absence apod.)

5. Filip Juda představil úpravy interních řádů a pravidel:

a) hráč, který dostal ČK nebo stop  od DK nebo OaRK nesmí být po celou dobu trestu 
uveden v Zápise o utkání jako hráč ani jako funkcionář

b) hráč, který  hraje utkání s brýlemi je povinen vypsat prohlášení o hře s brýlemi a předat 
na svaz a taktéž toto vždy uvést do ZoU

c) neznalost neomlouvá - každý dokument musí být řádně vyvěšen na internetu na 
stránkách Brněnského svazu malé kopané, www.malakopanabrno.cz

d) v případě, že hráč nenastoupil k jedinému utkání na podzim nebo na jaře, může ještě 
přestoupit/odejít na hostování po přestupním termínu. Tedy pokud přestupní období 
končí 31. 8., ale hráč na podzim nenastoupil k žádnému utkání za svůj tým, může jít na 
hostování nebo přestoupit, a to v  průběhu podzimní části sezóny. Obdobně je tomu i na 
jaře, kdy končí přestupní období 28. 2., resp. 29. 2.

e) v případě, že klub  má několik týmů, tedy kromě “A” týmu, tak i “B” tým apod., je každý z 
těchto týmů povinen mít k utkání připravenou i soupisku ostatních týmů jednoho klubu. 
Tedy celkem všechny  soupisky týmů jednoho klubu, aby bylo zřetelené kdo smí 
nastoupit  v utkání. Za jeden tým stejného klubu smí nastoupit nejvýše dva hráči z 
jiných týmů téhož klubu. 
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