ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
GRÉMIA DRFG SUPERLIGY MALÉHO FOTBALU
Místo konání: 21. - 22.1. 2017, Sloup na Moravě – Hotel Stará Škola

……………………………………………………………………
Začátek jednání: 14:00 hod.
Přítomni: Benda Vojtěch, Čáň Vlastimil, Mazal Antonín, Pecka David, Lapeš Ondřej,
Táborský Zdeněk, Vančát Milan, Nehera Vojtěch
Hosté: Brejla Petr, Horn Matěj, Nedoma Ondřej, Janeček Aleš, Kaluža Miroslav, Pazdera
René, Staněk Lukáš, Antoš Miroslav

1. Zvolení předsedajícího a zapisovatele Grémia DRFG Superligy malého fotbalu
(dále jen „Superligy“).
a) Vojtěch Benda – předseda Grémia DRFG Superligy malého fotbalu (podání
návrhu)
Předsedajícím byl zvolen Vojtěch Benda a zapisovatelem Aleš Janeček.

(pro - 6, proti - 0, zdržel se - 1)
2. Schválení programu jednání.
a) Vojtěch Benda – předseda Grémia DRFG Superligy malého fotbalu (podání
návrhu)
Do programu byl vložen bod č. 20 – nominace hráčů z oblastních výběrů do reprezentace
ČR. V ostatním byl program jednání schválen.

(pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0)

3. Odvolání / schválení nového člena Ligového Grémia DRFG Superligy – OS
Příbram.
a) Petr Brejla - předseda ŘK DRFG Superligy malého fotbalu (podání návrhu)
Předsedou ligového grémia byl odvolán člen Michal Chyba (OS Příbram) a byl podán
návrh na zvolení nového člena Milana Vančáta (OS Příbram).

(pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0)
4. Návrh Jednacího řádu Ligového Grémia DRFG Superligy ke schválení SR
a) Vojtěch Benda – předseda Grémia DRFG Superligy malého fotbalu. (podání
návrhu ke schválení SR) – viz. příloha č.1
Předsedou ligového grémia byl předložen návrh Jednacího řádu ligového grémia (příloha
č. 1 zápisu). Jednací řád byl přijat a bude předložen Správní radě AMF.

(pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0)
5. Zhodnocení průběhu podzimní části ročníku 2016/17 Superligy
a) Petr Brejla – předseda ŘK DRFG Superligy malého fotbalu
-

Střídání laviček v poločasech utkání

Nepřípustné.

-

Nošení nákrčníků a jiného vybavení v utkáních

Nepřípustné.

-

Spodní prádlo (viditelné) v jiné barvě nežli dres
Bylo dohodnuto, že lze mít jinou barvu tohoto vybavení, než je barva dresů, ale je

třeba, aby šlo o barvu jednotnou a k barvě dresů se hodící.

-

Rozcvičování v jiném vybavení nežli NIKE

Nepřípustné.

-

Nepovolené reklamy na dresech brankářů

Brankář v nepovoleném oblečení nebude rozhodčím vpuštěn do zápasu.

-

Pevné realizační týmy – trenér, vedoucí mužstva

Jasně definované a registrované osoby. Ani jeden z nich nemůže nastoupit do
zápasu. Asistent trenéra nastoupit do zápasu může.

-

Práce s mládeží – návrh na nasazování hráčů do 21 let (kvóty)

Téma určeno k další diskuzi

-

Vybavení na hřištích – špinavé bannery a míče
Od jarní části bude tento prohřešek řešen disciplinárně a to zejména v TV

utkáních.
Oblastní svazy zkontrolují stav svých branek (sítě, úchyty, držáky úchytů) a v případě,
že tento stav nebude vyhovující, sdělí to oficiálně předsedovi ligového grémia mailem
do 29.1.2017.

-

Špatné označení pořadatelů a podavačů míčů

Je třeba, aby tyto osoby byly viditelně označeny.

-

Neexistence hlasatele utkání a výsledkové tabule

Apelováno na jednotlivé svazy, aby tento stav napravily a to zejména v TV utkáních.

-

Emoce v TV zápasech

Problémem je zejména jejich absence – chladné zápasy. Pro diváka málo zajímavé.

b) Matěj Horn – viceprezident AMF ČR
Jednotlivé oblastní svazy se pokusí sepsat a vyčíslit nezbytné vybavení pro potřeby
konání domácích zápasů Superligy – branky, světelné tabule, tribuny, další
vybavení….. a toto poslat předsedovi ligového grémia (ideálně v podobě projektu),
který je dále postoupí vedení AMF. AMF bude hledat cesty jejich profinancování.

-

Práce na areálech

Jednotlivé oblastní svazy předloží rozpočet na domácí televizní utkání (nezbytné
náklady na dodržení požadovaného standardu) a zároveň určí osobu / osoby, které za
kompletní úpravu areálu před TV utkáním budou zodpovídat. Tento úkol splní co
nejdříve, nejpozději do začátku jarní části Superligy.

-

Práce s diváky

-

Sledovanost ČT Sport

Přenosy sleduje plus mínus 50 000 diváků. Realita je cca čtyřnásobná (restaurace a
další veřejná projekční místa nejsou pokryta peoplemetry). Malý fotbal se v rámci
sledovanosti na ČT Sport drží na předních pozicích.
Reakce ze strany diváků ČT je pozitivní, byť stále dostatečně nevnímají malý fotbal
jako svébytný sport.

-

Reakce partnerů DRFG Superligy

Generální partner Superligy (DRFG) je spokojen. Noví partneři se objevují a vedou se
jednání. Příští ročník soutěže by měl být plně zajištěn.

6. Zhodnocení spolupráce s firmou Top4sport
Aktuálně oblastní svazy nemají žádný problém v rámci spolupráce se společností Top4sport.

7. Zhodnocení spolupráce s firmou UnionSoft (poskytovatel webu malyfotbal.cz a
superliga.cz)
Spolupráce není bez problémů, ale stále dochází k posunům směrem k finální podobě
webu a současná situace je již výrazně blíže ke konečnému stavu.

8. Představení grafického formátu webu malyfotbal.cz, superliga.cz, oblastní
svazy AMF
a) Ondřej Nedoma – marketingový ředitel AMF ČR
Ligové grémium vzalo na vědomí představení grafického formátu webu malyfotbal.cz,
superliga.cz, oblastní svazy AMF.

9. Představení nového loga malyfotbal.cz
a) Ondřej Nedoma – marketingový ředitel AMF ČR (grafická část)
b) Petr Brejla - předseda ŘK DRFG Superligy malého fotbalu (významová část)

Ligové grémium vzalo na vědomí představení nového loga - malyfotbal.cz.

10. Nasazení TV přenosů ČT Sport – jaro 2017
a) Petr Brejla – předseda ŘK DRFG Superligy malého fotbalu
Zapracováno do termínové listiny jaro 2017.

11. Termínová listina - jarní část 2017, schválení
a) Petr Brejla – předseda ŘK DRFG Superligy malého fotbalu
Termínová listina Superligy pro jaro 2017 byla schválena.

(pro - 8, proti - 0, zdržel se – 0)
12. Reklamy na dresech Oblastních Výběrů v DRFG Superlize (dle vývoje jednání
s novými partnery)
a) Matěj Horn – viceprezident AMF ČR
Ligové grémium bylo podobněji seznámeno s tímto bodem a vzalo ho na vědomí.

13. Nový web DRFG Superligy malého fotbalu Membery (UnionSoft)
a) Připomínky OS
Aktuálně bez připomínek. Případné připomínky / zjištění / poznatky zasílat předsedovi
ligové komise – Petr Brejla.

b) Určení administrátora pro každý OS + zaškolení (Petr Brejla)
Aktuálně odloženo. Bude řešeno na dalším zasedání ligového grémia.

14. Registrační průkazy – vysvětlení nového systému registru hráčů
a) Petr Brejla - předseda ŘK DRFG Superligy malého fotbalu
Jsou podnikány kroky k plné elektronické evidenci hráčů.
Oblastní svazy předloží do poloviny února 2017 předpokládanou soupisku max. 35
hráčů, kterým budou následně vystaveny nové registrační průkazy. Tito hráči budou
zároveň jedinými, kteří budou vidět na webu Superligy. Výměna hráče v průběhu jarní
části sezóny je možná, ovšem pouze stylem kus za kus. Pokud budou registrováni zcela
noví hráči, je třeba k nim zaslat vše dle směrnice. Pokud půjde o přeregistraci již
registrovaného hráče, není třeba dokládat nic nového.

15. Nasazování rozhodčích na utkání DRGF Superligy
a) Petr Brejla - předseda ŘK DRFG Superligy malého fotbalu
Byla provedena výrazná korekce v rámci listiny rozhodčích. Stávající rozhodčí budou
nově cestovat, tj. nebudou pískat na svém domácím hřišti. S jistotou bude toto zajištěno
od sezóny 2017/2018. Vedení AMF se pokusí nalézt prostředky na to, aby bylo možné
tento model začít uplatňovat už od jara 2017.

16. Trenérské licence AMF ČR pro DRFG Superligu a malý fotbal obecně
a) Petr Brejla - předseda ŘK DRFG Superligy malého fotbalu

Budou zavedeny licence:
B – může dělat asistenta hlavního trenéra v rámci malého fotbalu
A – může dělat hlavního trenéra v rámci malého fotbalu
A+ - může dělat trenéra reprezentace v rámci malého fotbalu
Stávající trenéři výběrů dostanou licenci „B“ automaticky a na dodělání licence „A“
budou mít rok. Studium licence „A“ – předpoklad je jednodenní školení, cena cca 1 000,Kč. Licence bude platit 24 měsíců.

17. Rozhodcovské licence AMF ČR pro DRFG Superligu a malý fotbal obecně
a) Petr Brejla - předseda ŘK DRFG Superligy malého fotbalu
Obdoba bude existovat i pro rozhodčí.

18. Návrh na zavedení skupiny na přepracování pravidel pro potřeby DRFG
Superligy
a) Návrh OS
Smyslem a úkolem pracovní skupiny bude vytvoření pravidel, dle kterých se bude hrát
Superliga. Primárně bude dokument vycházet z oficiálních pravidel Evropské asociace
malého fotbalu, přičemž bude zároveň reflektovat realitu Superligy.
Předsedou pracovní skupiny bude Pavel Majer (předseda Komise rozhodčích). K němu
bude zvolen jeden zástupce rozhodčích a dále byli nominováni Lukáš Staněk (Jihlava) a
Milan Vančát (Příbram).
Návrh na zřízení pracovní skupiny bude postoupen správní radě AMF.

(pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0)
19. Novinky DRFG Superligy – jaro 2017
a) Matěj Horn – víceprezident AMF ČR
-

Nové vybavení NIKE (čerpání budgetu top4sport)

Byla podána informace Matějem Hornem. Oblastní svazy ji vzaly na vědomí.

20. Nominace hráčů z oblastních výběrů do reprezentace ČR
b) Petr Brejla - předseda ŘK DRFG Superligy malého fotbalu
Podána informace Petrem Brejlou o principech nominace do reprezentace U21 a „A“
výběru zejména s přihlédnutím k turnaji v rakouském Altheimu.

21. Náměty a připomínky členů Grémia a OS
a) OS Brno – Zdeněk Táborský – viz. příloha č. 2
-

Zjednodušení registrace hráčů

Vyřešeno výše.

-

Termínová listina

Ligové grémium se usneslo na tom, aby bylo v příštím ročníku respektováno
následující – začít poněkud dříve (ideálně již v srpnu) a skončit dříve (ideálně do 31.10.).

Zároveň byl doporučen do budoucna hrací model – týden – týden – volno – týden – týden
– volno.
Samozřejmě bude i nadále třeba respektovat podmínky a termíny stanovené Českou
televizí plus reprezentačními akcemi.

-

Úřední termín

Úřední termín zatím měněn nebude. Významově jde především o ochranný termín –
nejméně problematická doba s ohledem na jistotu sehrání zápasu.

-

Schválení TL

Vyřešeno.

-

Ligový pohár

Námět bude probrán v rámci jednání vedení AMF, které bude v příštím týdnu probírat
koncepci malého fotbalu v ČR ve střednědobém horizontu.

-

Play-off systém

Aktuálně byl tento námět většinou členů ligového grémia nedoporučen s tím, že i on
bude přesto probrán v rámci jednání vedení AMF, které bude v příštím týdnu probírat
koncepci malého fotbalu v ČR ve střednědobém horizontu.

-

Pravidla

Vyřešeno.

-

Ostatní (body) náměty a připomínky z přílohy předány/zaslány na jednání
SR

Vyřešeno.

b) OS Most – Vojtěch Benda, Aleš Janeček
-

„Kanadské bodování“ – evidence asistencí

Ligové grémium se usneslo na tom, aby byly od příštího ročníku evidovány u
jednotlivých hráčů i první asistence.

(pro - 7, proti - 0, zdržel se - 1)
-

Webové stánky

Vyřešeno.

-

Rozhodčí (delegace)

Vyřešeno.

-

Termínová listina (prohození pořadatelství s ohledem na osvětlení hřiště,
roztahané kola do cca 1.měsíce)

Vyřešeno.

c)

OS Praha – David Pecka
-

Spolupráce s místními ZŠ + propagace zápasů

Oblastním svazům bylo doporučeno předložení vlastních projektů na podpoření
návštěvnosti na domácích zápasech Superligy. Vedení AMF je poté zhodnotí a
případně bude hledat prostředky na jejich podpoření.

-

Uspořádání galavečeru po skončené sezóně

Už tato sezóna bude slavnostně vyhlášena na podzim 2017 v rámci galavečeru
malého fotbalu.

-

Rozhodčí (delegace)

Vyřešeno.

d)

OS Pardubice – Vlastimil Čáň
-

Termínová listina

Vyřešeno.

22. Diskuze
23. Závěr
Konec jednání: 19:35 hod.

