ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
GRÉMIA CELOSTÁTNÍ LIGY MALÉHO FOTBALU
8. BŘEZNA 2015, JIHLAVA
1. Volba zapisovatele jednání.
Zapisovatelem jednání byl zvolen Mgr. René Pazdera, generální sekretář
Asociace malého fotbalu ČR (dále jen „AMF ČR“)
(8 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
2. Volba předsedy, místopředsedy a členů grémia celostátní ligy.
Grémium celostátní ligy (dále jen „CLMF“) bylo ustanoveno v tomto složení:
Blansko:
Zdeněk Dolníček
Brno:
René Pazdera
Jihlava:
Ondřej Lapeš, pověřený zástupce Jan Mráka
Milovice:
Vítězslav Soukal
Most:
Vojtěch Benda
Pardubice: Vlastimil Čáň
Praha:
Petr Pícha
Příbram:
Marek Rošák
Předsedou grémia CLMF byl zvolen Petr Pícha (7 pro, 0 proti, 1 se zdržel), 1.
místopředsedou grémia CLMF byl zvolen Zdeněk Dolníček (7 pro, 0 proti, 1 se
zdržel), 2. místopředsedou grémia CLMF byl zvolen Vojtěch Benda (7 pro, 0
proti, 1 se zdržel).
3. Schválení programu jednání.
Program jednání byl schválen v uvedeném pořadí s doplněním bodu 4.
4. Informace k nominacím hráčů do reprezentace ČR v malém fotbalu
v souvislosti s CLMF.
Správní rada AMF ČR (dále jen „SR“) informovala o postupu, jakým jsou hráči
nominováni do reprezentace ČR. Grémium CLMF rozhodlo, že vedení
národního týmu bude pozváno na příští zasedání grémia CLMF.

5. Informace o vedení soutěže a komisí.
Grémium CLMF navrhuje SR toto složení komisí:
Řídící komise:
Předseda:
Petr Brejla
Místopředseda:
Petr Pícha
Člen:
Zdeněk Dolníček
(6 pro, 0 proti, 2 se zdrželi)
Grémium CLMF navrhne SR členy zbývajících komisí ve formátu jméno,
příjmení, telefonní číslo a e - mail. Jejich jména zašlou jednotliví členové P.
Brejlovi do 31. března 2015, který tento návrh dále předá SR ke schválení.
6. Koncept CLMF - obecné informace (počet týmů, základní systém apod.).
P. Brejla představil grémiu CLMF koncept a obecné informace o CLMF.
7. Dotace svazům na provoz CLMF (přehled) a podmínky pro udělení
dotace (Matěj Horn).
M. Horn informoval grémium CLMF o dotacích na provoz CLMF a o
podmínkách pro jejich udělení. P. Brejla zašle zástupcům grémia vzor
smlouvy, která bude uzavřena mezi oblastním svazem a AMF ČR.
Členové grémia CLMF pošlou P. Brejlovi do 11. března 2015 připomínky
k rozpočtu a výdajovým tabulkám. P. Brejla předloží na příštím zasedání SR
konečnou podobu těchto materiálů.
8. Informace o vybavení CLMF (dresy, míče).
F. Juda informoval grémium CLMF o materiálním vybavení pro hráče výběrů
jednotlivých oblastních svazů (sady dresů, míče, vybavení pro rozhodčí). Do
dalšího jednání grémia CLMF pak představí konkrétní možnosti a nabídku.
9. Informace o vybavení hřiště CLMF (tribuny, branky, nosiče bannerů).
P. Brejla informoval grémium CLMF o vybavení hřišť v souvislosti s umístěním
tribun, nosičů reklamních bannerů a výrobou branek rozměrů 4 x 2 metry.
10. Informace o reklamních podmínkách CLMF (poměr reklamního prostoru
na bannerech a dresech).
SR informovala grémium CLMF o možnostech reklamy a umístění bannerů,
byla představena podoba hřiště s rozmístěním reklamních bannerů.
11. Informace o rozhodčích a delegátech CLMF.
Každý zástupce účastnického svazu CLMF zašle P. Majerovi jména 3 - 4
rozhodčích a J. Mrákovi jména 1 - 2 delegátů ve formátu: jméno, příjmení, rok
narození, bydliště, telefonní číslo, e - mail a krátký sportovní životopis, a to do
31. března 2015.

12. Projednání harmonogramu příprav CLMF (přípravy, Zelencup 2015).
P. Brejla představil výsledky a informace o dosavadních odehraných
přípravných zápasech na CLMF a další program, včetně informací o
Zelencupu 2015.
13. Projednání seznamu dokumentů CLMF (nikoliv dokumentů samotných).
P. Brejla seznámil grémium CLMF se strukturou dokumentů CLMF.
14. Termínová listina utkání CLMF.
P. Brejla pošle termínovou listinu (rozlosování zápasů) CLMF zástupcům
grémia CLMF tak, aby na jeho zasedání u příležitosti konání Zelencupu (19.
června 2015 od 19:00) byl předložen návrh s daty a časy jednotlivých zápasů.
Všichni zástupci grémia CLMF pošlou P. Brejlovi kontakty na vedoucí výběrů,
ten je následně rozešle mezi grémium CLMF tak, aby se mohli zástupci mezi
sebou domlouvat na termínech (datech a časech) jednotlivých zápasů.
15. Projednání a úprava dokumentů potřebných pro CLMF:
V souvislosti se vznikem CLMF byly prozatím projednány následující
dokumenty:
a) Soutěžní řád
b) Propozice (součástí je modifikace CLMF)
c) Mezinárodní pravidla malého fotbalu (bez modifikace CLMF)
d) Směrnice k domácímu zápasu
e) Směrnice k venkovnímu zápasu
16. Diskuze.
17. Termín příštího zasedání grémia CLMF.
Příští zasedání grémia CLMF (mimo Zelencup) se uskuteční 26. července
2015 v Brně od 12:00 v hotelu Noem Arch, Cimburkova 9. Do 31. března 2015
zašlou všichni zástupci grémia R. Pazderovi logo svazu a znak města
v křivkách (soubory PDF, .ai).
18. Závěr.
Přítomni:
Blansko: Zdeněk Dolníček, Jindřich Záboj, Petr Dolníček
Brno: René Pazdera
Jihlava: Lukáš Staněk
Milovice: Vítězslav Soukal
Most: Aleš Janeček, Vojtěch Benda
Pardubice: Vlastimil Čáň
Praha: Petr Pícha, David Pecka
Příbram: Marek Rošák
Za SR: Filip Juda, Matěj Horn, Jan Mráka, Pavel Majer
Předseda řídící komise CLMF: Petr Brejla

