PROGRAM JEDNÁNÍ
GRÉMIA LIGY MALÉHO FOTBALU
20 - 21. února 2016, Pardubice (Hotel Zelená Žába, Hronovická 929)

……………………………………………………………………
Začátek jednání: 14:00 hod.
Za SR AMF ČR je přítomen:
Matěj Horn - viceprezident AMF ČR
Za Řídící komisi LMF je přítomen:
Petr Brejla - předseda ŘK LMF
Delegáti Grémia LMF jsou přítomni v následujícím složení:
Blansko - Zdeněk Dolníček, Most - Vojtěch Benda, Jihlava - Ondřej Lapeš, Praha Petr Pícha, Milovice - Vítězslav Soukal, Pardubice - Vlastimil Čáň, Brno - Jakub
Prokeš, Příbram - bez účasti.
Předseda řídící komise Petr Brejla konstatuje, že Grémium LMF je usnášeníschopné.
Na zasedání je přítomno 7 z 8 delegátů Grémia LMF.
Proti oblastnímu svazu Příbram bude podán podnět k Disciplinární komisi AMF ČR
k zahájení disciplinárního řízení, kvůli povinné účasti delegáta na Grémiu LMF.

1. Zvolení předsedajícího a zapisovatele Grémia ligy malého fotbalu (dále jen
„LMF“).
Grémium LMF zvolilo předsedajícím jednání Matěje Horna.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
Grémium LMF zvolilo zapisovatelem jednání Petra Brejlu.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)

2. Schválení programu jednání.
Program jednání byl schválen v uvedeném pořadí.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
3. Zhodnocení průběhu podzimní části LMF (obecné).
Předseda ŘK LMF Petr Brejla obecně zhodnotil průběh podzimní části LMF a
vyjádřil spokojenost s jejím průběhem.
Viceprezident AMF ČR Matěj Horn obecně zhodnotil průběh podzimní části LMF
a vyjádřil spokojenost s jejím průběhem.
4. Zhodnocení průběhu podzimní části LMF (podrobné)
a) Vyplňování zápisu o utkání.
b) Nástup hráčů k utkání LMF.
c) Chování na střídačkách při utkání.
d) Chování realizačních týmů při utkání.
e) Zjišťování omezení na hřištích soupeřů (kopačky atd.)
f) Zjišťování možnosti parkování na hřištích soupeřů.
g) Celková předzápasová komunikace mezi soupeři a vedením soutěže.
Petr Brejla zhodnotil průběh podzimní části LMF v jednotlivých bodech
s důrazem na jejich zlepšení.
5. Zhodnocení televizních zápasů LMF v podzimní části soutěže.
Matěj Horn zhodnotil televizní přenosy LMF v podzimní části soutěže a podrobně
informoval Grémium LMF o sledovanosti těchto přenosů na kanálu ČT SPORT.
6. Zhodnocení a projednání medializace LMF v podzimní části.
Petr Brejla zhodnotil a informoval Grémium LMF o medializaci produktu
v podzimní části LMF.
7. Představení nového Generálního Partnera AMF ČR.
Projednání plnění povinností v rámci LMF vyplývající ze smlouvy.
Matěj Horn informoval Grémium LMF o chystaném podpisu smlouvy mezi AMF
ČR a novým Generálním partnerem AMF ČR.
Matěj Horn představil Grémiu LMF koncept chystané spolupráce a následně
upozornil na povinnosti vyplývající z této smlouvy.

8. Projednání jarní části TL LMF a její schválení.
Grémium LMF projednalo a schválilo TL LMF - jaro 2016.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
9. Představení nových registračních průkazů LMF.
Petr Brejla představil nové RP LMF.
10. Informace o určení zápasů LMF k přenosům ČT.
Petr Brejla představil Grémiu LMF zápasy k přenosům ČT SPORT a navrhl jejich
schválení.
Grémium LMF schválilo zápasy k přenosům ČT SPORT.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
11. Projednání dokumentu Směrnice k uspořádání zápasu LMF.
Grémium LMF projednalo Směrnici k uspořádání zápasu LMF. Správní radou
AMF ČR schválená Směrnice k uspořádání zápasu LMF bude následně vyvěšena
v sekci Dokumenty na webu LMF a bude platná dnem jejího zveřejnění.
12. Projednání dokumentu Směrnice pro hlasatele utkání.
Grémium LMF projednalo Směrnici pro hlasatele utkání a doporučilo její
dopracování po určení všech partnerů AMF ČR.
13. Podněty členů Grémia LMF a OS (souhrn).
a) Informace o způsobu jednání mezi SR AMF ČR a předsedou ŘK LMF.
b) Informace o nominačních podmínkách do reprezentací ČR.
c) Informace o plánech LMF (rozšíření apod.)
d) Informace o spolupráci s Nike 2016 (nové možnosti vybavení)
Petr Brejla a Matěj Horn zodpověděli všechny podněty zaslané delegáty Grémia
LMF.

14. Změny v pravidlech a nařízeních.
a) Poločasová přestávka - 15 minut (v TV utkáních)
b) Způsob registrování hráčů LMF
c) Zasílání výsledků předsedovi ŘK ihned po podpisu kapitánů po utkání
(čitelné foto přední strany ZoU - WhatsApp, mail, MMS - vedoucí týmu
domácí)
d) Zasílání telefonických kontaktů v průběhu, nebo ihned po utkání p. Károvi
ohledně vytvoření článku po utkání (oba vedoucí týmů)
Tento bod nebyl z časových důvodů projednán. Jeho projednání bude
provedeno při osobních návštěvách Předsedy ŘK LMF v Oblastních svazech.

15. Diskuze.
16. Závěr.
Konec jednání: 19.30 hod.

