ZÁPIS Z IX. ZASEDÁNÍ
VH ČMSMK

ZÁPIS Z IX. ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU MALÉ KOPANÉ
Sport hotel Hrotovice 30. -31. 10 2010

1. Prezentace jednotlivých svazů - výše startovného, odměna rozhodčím, cena za pronájem
hrací plochy, délka utkání apod.

2. Filip Juda informoval o uplynulých věcech, které se za poslední rok udály. Mezi ně patří
dozajista vzestup Mistrvoství republiky a poté bezesporu vznik evropské Ligy mistrů malé
kopané spolu s předešlou Ligou mistrů evropských klubů, jejíž finálě se odehrálo na
stadionu Old Trafford, anglického klubu Manchesteru United. Na poli Mezinárodní scény
proběhne na začátku roku zasedání zemí vyýchodní Evropy na téma Liga mistrů malé
kopané v sezóně 2011/12, jejíž mdoerování bude mít na starosti Filip Juda. Ten na zasedání
představil vizitku Rumunského svazu malé kopané, kerý je jedním z nováčků v Mezinárodní
asociaci malého fotbalu a jehož reprezentace se úspěšně prezentovala na nedávném
Mezinárodním turnaji proti rasismu, který pořádal Slovenský svaz malého fotbalu.

3. Byla představena myšlenka v rámci modernizace a aktualizace internetových stránek
www.malakopana.cz a www.malakopana.tv, kde byla doména prozatimně regitrována.

4. Byl projednán přínos a následující vývoj oblastních svazů v systému Foosys, s. r. o.

5. Filip Juda představil základní body sjednocení pravidel malé kopané České republiky,
oblastní svazy přislíbily pokrok ve sjednocení v rámci svých možností hracích ploch do
sezóny 2011/12
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6. Návrh na změnu termínu konání a postup pro MČR v PVP
Rozhodnuto: Tým je povinen mít potvrzenou soupisku od místního svazu. Soupiska bude
nejpozději dva měsíce před začátkem Mistrovství a Poháru vítězů pohárů (PVP) ke stažení na
internetových stránkách www.malakopana.cz. Každý hráč je povinen mít při sobě občanský
průkaz, který bude předložen při vyzvání pro porovnání se soupiskou klubu.
Neprošel návrh, že postoupivší týmy na Mistrovství ČR nesmí za sebe poslat náhradníky, tedy v
případě, že tým na třettím místě z jakýchkoliv důvodů nemůže na Mistrovství přijet, nesmí jít
místo něj tým ze čtvrté pozice

7. Výhody členství v ČMSMK a členské příspěvky oblastních svazů
Filip Juda představil desítky bodů, které na základě uhrazených členských příspěvků, pomáhají
oblastním svazu v jejich rozvoji.
Bylo schváleno, že na Mistrovství ČR a PVP 2011 mohou jen týmy ze svazů, které jsou členy
Českomoravského svazu malé kopané a mají zaplaceny členské příspěvky.
Na účet Pardubické malé kopané - 1204177339/0800 bylo poslána částka ve výši 4800 Kč,
jakožto doplatek za startovné týmů PVP 2010.
Členské příspěvky za rok 2009 a 2010 mají zaplacené pouze tato města: Zábřeh na Moravě,
Brno, Pardubice, Jihlava. Vzhledem k tomuto počtu se uhrazené členské příspěvky za rok 2009
přesouvají na rok 2010.
Byla aktualizována tabulka členských příspěvků pro rok 2011, která bude elektronicky zaslána
na jednotlivé svazy malé kopané.
Členské příspěvky za rok 2010 a 2011 budou uhrazeny nejpozději do 31. 3. 2011.
MČR a PVP se bude konat v jednom termínu do doby spuštění celostátní soutěže malé
kopané. Kandidaturu oznámily města Praha a Pardubice. Místo utkání bude upřesněno do 28.
2. 2011. Termín byl vybrán 25. - 26. 6. 2011.
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8. Filip Juda zmonitoroval povolební situaci v jednotlivých regionech ČR a představil možnosti
výhod aktuální povolební doby, které mohou být přínosem pro obalstní svazy malého fotbalu
v České republice

9. Změna stanov a následující zasedání valné hromady
Schůze Valné hromady je svolána na 5. - 6. 3. 2011. V tomto termínu se taktéž bude konat
školení rozhodčích.
Návrh na změnu jednotlivých bodů stanov bude přesunut na březnové hlasování.

10. Volby do orgánů Českomoravského svazu malé kopané
Prezidentem Českomoravského svazu malé kopané byl pro období 2011 - 2015 zvolen Filip
Juda (MK Brno).
Za viceprezidenta byl zvolen Pavel Majer (MK Pardubice).
Do výkonného výboru ČMSMK byl zvolen: Jan Mráka (MK Jihlava), Pavel Majer (MK Pardubice),
Filip Juda (MK Brno), Pavel Holomek (MK Litomyšl) a za komunitu malých svazů malé kopané
ČR Jan Čepl (MK Macourov)
Do dozorčí rady byli zvoleni: Jiří Krejčí (MK Kopřivnice), Aleš Ehrenberger (MK Zábřeh na
Moravě), Zdeněk Dolníček (MK Blansko) s nastávajícím potvrzením dne 6. 3. 2011
Za generálního sekretáře a hospodáře byl zvolen: Jan Mráka (MK Jihlava).
Zapisovatel: Jan Čepl

Filip Juda

Ing. Jan Mráka

Pavel Majer

Jan Čepl
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