ZÁPIS Z PÁTÉHO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY ČMSMK
Valná hromada na svém únorovém zasedání v Pardubicích projednala a schválila tyto
body:
-

-

-

-

-

-

oficielně přijala mezi řádné členy ČMSMK dva svazy – svaz malé kopané Macourov,
obec, která leží nedaleko Havlíčkova Brodu a malé kopané města Kopřivnice. Zatímco
prvně jmenovaný svaz je od loňského roku nováčkem na poli svazů malé kopané,
v Kopřivnici se tento sport hraje již od roku 1988. I z toho důvodu předkládáme
internetový
odkaz
na
server
pouze
jednoho
–
staršího
svazu
(http://www.jksport.info/kmk/index.htm), jelikož MK Macourov stránky teprve
vytváří.
zřízení celorepublikové soutěže malé kopané prozatímně odložila na roky následující
s odůvodněním zaměření se nyní především na kvalitně pořádané turnaje – Mistrovství
České republiky v malé kopané a Pohár vítězů pohárů.
zřízení seznamu těch nejlepších sudích z jednotlivých svazů malé kopané ČR
Mistrovství České republiky 2007 – byla provedena prohlídka areálu místa konání
v Pardubicích. Mistrovství se bude konat 4. – 5. srpna 2007 v areálu Pardubické malé
kopané, kde bude k dispozici celkem kvartet hracích ploch s povrchem trávníku III.
generace.
Pohár vítězů pohárů 2007 – VH byla informována ze strany malé kopané Havlovice.
Tento pohár, jehož účastníky jsou jeden, resp. dvě nejlepší mužstva z ligového poháru
každého svazu města či obce malé kopané ČR, přičemž však jedno mužstvo nesmí
startovat ve stejném roce na obou pohárech – tedy jak na Mistrovství ČR, tak i na
Poháru vítězů pohárů. Výjimku tvoří pouze loňský vítěz některého z těchto dvou
pohárů, který má právo na obhajobu v roce následujícím a stejně tak i na účast
v poháru druhém, pokud si jej pro daný rok vybojoval.
účastníci obou pohárů musí nejpozději do konce letošního měsíce dubna 2007 zaslat
startovné pro daný pohár za své mužstvo, které činí 1000,- Kč + 500,- vratná záloha,
která je vyplácena po příjezdu mužstva na turnaj. Dále jsou účastnící povinni zaslat
soupisku mužstva, které na poháru startuje nejpozději do 30. 6. 2007 na poštovní
adresu ČMSMK nebo na internetovou adresu soupisky@cmsmk.cz. Vzhledem
k tomu, že v některých svazech nebudou díky probíhajícím soutěžím známy mužstva,
která na pohárech budou dané město či obec reprezentovat, zaplatí za ně startovné
svaz daného města či obce.
výkonný výbor vypracuje finanční rozvahu pro letní poháry, inzerci turnajů obstarají
zástupci svazů měst, ve kterém se daný pohár koná.
členské svazy ČMSMK umístí na své stránky loga italské sportovní značky Legea a
firmy Sabe, prodávající poháry a trofeje.
oddělení internetu, konkrétněji Leoš Novák dopracuje novou podobu internetových
stránek, nejpozději do konce března 2007.
rozlosování pohárů provede výkonný výbor ČMSMK nejpozději do konce června
2007.

Dále byly podány informace o stavu financí ČMSMK, především o příjmech a výdajích za
loňský rok, o komunikaci se zahraničními zeměmi, které pořádají soutěže malé kopané, jedná
se především o Rakousko, Řecko, U. S. A. Stejně tak byla VH informována i o výsledcích
reprezentace ČR v malé kopané.

