ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY
ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY
16. ZÁŘÍ 2015, PARDUBICE
Začátek jednání: 09:00
1. Správní rada Asociace malého fotbalu České republiky, z. s. (dále jen
jako „SR“) schválila program jednání v níže uvedeném pořadí.
2. SR zvolila zapisovatelem jednání Mgr. Reného Pazderu, generálního
sekretáře Asociace malého fotbalu České republiky, z. s. (dále jen jako
„AMF ČR“).
3. Mistrovství Evropy v Brně a Praze 2017.
F. Juda oznámí do 6. 11. 2015 definitivní rozhodnutí o nabídce na uspořádání
Mistrovství Evropy 2017.
F. Juda oznámí po 15. 11. 2015 definitivní oficiální název pro ME 2017.
4. Vzor stanov AMF ČR.
R. Pazdera rozešle novou podobu stanov všem předsedům členských
oblastních svazů, aby poslali své připomínky do 15. 11. 2015.
5. Mistrovství Evropy U21 v roce 2016.
F. Juda projedná kandidaturu ČR na uspořádání ME U21 v roce 2016 na
následujícím zasedání valné hromady Evropské federace malého fotbalu.

6. Nabídka společnosti Czechia Sport Medical - sponzoring.
Společnost Czechia Sport Medical odstoupila od své původní nabídky, P.
Brejla připraví návrh řešení přátelského utkání U21 včetně rozpočtu.
Předpokládaný termín konání bude na přelomu listopadu a prosince 2015
v Milovicích.
7. Národní pohár AMF ČR.
SR schválila místo konání Národního poháru v Havlovicích v termínu sobota a
neděle 27. - 28. 8. 2015. Turnaj se odehraje s brankami o rozměrech 4 x 2
metry. J. Kocián připraví dvě varianty rozpočtu (malý turnaj, velký turnaj) do
15. 11. 2015. Účastníky Národního poháru budou nejlepší mužstva nejvyšších
lig členských oblastních svazů AMF, nejlepší mužstva ligových pohárů
členských oblastních svazů AMF a týmy potenciálních účastnických oblastních
svazů, které mají zájem hrát Ligu malého fotbalu. SR doporučila
Havlovickému svazu malé kopané podat žádost k MŠMT na Program VIII.
8. Odměna delegátovi LMF.
SR určila se zpětnou platností od 23. 8. 2015 odměnu delegátovi za jedno
utkání LMF ve výši 2.000,-. Vyúčtování přeplatků bude provedeno do konce
sezóny v červnu 2016.
9. Zhodnocení ME 2015 + vyúčtování.
SR pověřila vedení reprezentace k předložení závěrečné zprávy, včetně
vyúčtování za ME 2015 v Chorvatsku do 15. 11. 2015.
10. Bannery na hřištích při zápasech LMF.
SR rozhodla o změně dokumentu s názvem „Reklamní plochy LMF“ takto:
budou doplněny dva bannery Futbalito, v případě nedostatku volných prostor
pro bannery partnerů oblastních svazů kolem hřišť bude snížen počet bannerů
AMF ze čtyř na dva a bannerů Maxi-Tip ze čtyř na dva.
11. Spolupráce s magazínem Hattrick.
P. Brejla představil měsíční obsah malého fotbalu v časopisu Hattrick a na
příštím zasedání SR představí návrh smlouvy mezi AMF a Hattrickem.
12. Směrnice k uspořádání zápasu LMF.
SR projednala Směrnici k uspořádání zápasu LMF a rozhodla, že připomínky
zašlou členové SR do 25. 10. 2015, schválení dokumentu pak proběhne do
27. 10. 2015. Směrnice bude následně vyvěšena na webu LMF a rozeslána
členům grémia LMF.
SR rozhodla, že na webu LMF v sekci „Dokumenty“ budou zveřejněny veškeré
a jediné platné dokumenty vztahující se k LMF. Členové grémia LMF mají
povinnost kontrolovat aktualizaci dokumentů.

13. Určení příštího termínu zasedání SR.
Zasedání SR se uskuteční 19. 11. 2015 od 10:00 v Praze, Ječná 15.
14. Diskuze.
15. Závěr.
Konec jednání: 16:15
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