Zápis z jednání Grémia Superligy malého fotbalu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Místo a datum konání: Pernerova 1490, Pardubice, 13.8.2017
Začátek jednání: 10:00 hodin.
Přítomni: Vojtěch Benda (Most), David Pecka (Praha), Ondřej Lapeš (Jihlava), Vlastimil Čáň (Pardubice),
Zdeněk Dolníček (Blanensko), Zdeněk Táborský (Brno), Milan Vančát (Příbram), Radek Sklenář
nepřítomen (Olomouc)
Hosté: Petr Brejla, Miroslav Kaluža, Petr Dolníček, Zdeněk Burýšek, Pavel Majer, Martina Krejčí, Aleš
Janeček, Lukáš Pagáč
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Zvolení předsedajícího a zapisovatele Grémia Superligy malého fotbalu (dále
jen „Superligy“).
Předsedajícím byl zvolen: Vojtěch Benda
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1)
Zapisovatelem byl zvolen: Aleš Janeček
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)

2. Schválení programu jednání.
Program jednání byl schválen.
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)
Do budoucna bylo přijato doporučení, zařazovat standardně na začátek
programu jednání Ligového grémia revizi úkolů z předešlého jednání LG.

3. Úvodní slovo
Vojtěch Benda – předseda Grémia Superligy malého fotbalu
Petr Brejla – předseda ŘK Superligy malého fotbalu
Jak Vojtěch Benda, tak Petr Brejla zhodnotili uplynulý ročník Superligy a
poděkovali všem osmi svazům hrajícím soutěž.

4. Zhodnocení průběhu jarní části ročníku 2016/17 Superligy
Petr Brejla – předseda ŘK Superligy malého fotbalu
a) Sledovanost
b) Marketingové dopady

a) Petr Brejla podal podrobnou zprávu o aktuální sledovanosti malého
fotbalu na ČT.
b) Petr Brejla podal zprávu o marketingových dopadech druhého ročníku
Superligy.

5. Novinky před sezónou 2017/2018
Petr Brejla – předseda ŘK Superligy malého fotbalu

a) Změna názvu soutěže
Po ukončení spolupráce se společností DRFG se soutěž bude nově
jmenovat „Superliga malého fotbalu“

b) Změna loga soutěže
Byla představena nová dlouhodobá podoba loga soutěže, která bude
korigována pouze dle názvu titulárního partnera.

c) Nový dlouhodobý branding Malého fotbalu + Superligy
Byl vytvořen dlouhodobý jednotný brand všech tří hlavních produktů
malého fotbalu (Superliga, Reprezentace, Český národní pohár).

d) Změna vybavení soutěže
Bude zajištěna distribuce nových banerů a dalších reklamních předmětů.
Svazy obdrží nové sítě na branky (po dvou ks). Byly zajištěny náhradní
díly na ty branky, které mají prasklé tyče. Na příští sezónu budou
zajištěny nové hliníkové brány.

Na jarní část sezóny 2017/2018 dostanou svazy nové kompletní sady
dresů.
Jednotlivé týmy dostaly za úkol vybrat si do 30.9.2017 nové dresy
v aktuálním katalogu Top4Sport (počet 14+1).

Nově bude týmům hrajícím Superligu umožněno, aby byl v názvu jejich
týmu uveden název jejich oblastního partnera (např. Řeznictví XXX
Most). Nový název výběru je třeba předem konzultovat se Správní
radou AMF.

e) Odměňování umístěných týmů na 1 – 3. místě tabulky Superligy
Na VH AMF byla schválena finanční odměna pro první tři týmy ročníku
2017/2018 (25 000 – 10 000 – 5 000).

f) Galavečer Malého fotbalu
Na VH AMF byly schváleny prostředky na první Galavačer Malého
fotbalu. Termín a místo bude upřesněno (předpoklad konec roku 2017).

g) Nová pravidla Superligy (příloha)
Jednotlivé svazy jsou povinny do 31.8.2017 připomínkovat jim rozeslaný
návrh nových pravidel Superligy.
Bez ohledu na připomínky jednotlivých svazů bude podzimní část nové
sezóny odehrána dle těchto nových pravidel v té podobě, ve které byly
rozeslány jednotlivým svazům.
V zimní přestávce sezóny pak bude prostor pro případné úpravy, jejichž
potřeba vyplyne jak z těchto připomínek, tak přímo z praxe.

h) Nominační podmínky do Výběru Superligy
Pro novou sezónu 2017/2018 platí stávající stav. Týmy jsou povinny do
24.8.2017 nahlásit soupisku týmu (35 hráčů) pro podzimní část
Superligy.

i) Nové dokumenty – forma
Výběry jsou od nové sezóny povinny nejpozději den dopředu odesílat
elektronicky vyplněný předpokládaný Zápis o utkání (Petrovi Brejlovi a
Pavlovi Majerovi). Primárně jde o jména, příjmení a ID jednotlivých
hráčů (v plné podobě – včetně nul).
Veškeré dokumenty Superligy budou nově obrandovány v souladu
s novou vizuální identitou Malého fotbalu ČR.

j) Plány do budoucna – vize (strategie AMF ČR)
Petr Brejla prezentoval zprávu Ondřeje Nedomy o vytvářené strategii
Malého fotbalu ČR.

6. Práce s mládeží (soutěž U21)
Petr Brejla – předseda ŘK Superligy malého fotbalu
Součástí připravované strategie je návrh na vytvoření celostátní soutěže hráčů
do 21 let.

7. Představení nových partnerů Superligy (AMF ČR)
Jan Vafka – Isoline
Vanda Saidlová – Maxitip (nepotvrzeno)
??? – Pivovar (nepotvrzeno)

Petr Brejla podal informaci o partnerech AMF ČR.

8. Čerpání budgetu pro OS u firmy Top4sport
Petr Brejla – předseda ŘK Superligy malého fotbalu
Jednotlivé svazy zašlou případně Petrovi Brejlovi zprávu o aktuální spolupráci
s Top4sport (nevyřízené objednávky, nevypořádané platby, reklamace…).

9. Nasazení TV přenosů ČT Sport – podzim 2017
Petr Brejla – předseda ŘK Superligy malého fotbalu

Aktuálně nejsou termíny známy. Budou řešeny v dohledné době operativně.

10. Termínová listina - podzimní část 2017
Byla schválena neúplná podoba termínové listiny (aktuálně 3 sporná utkání).
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)
* Zástupce Jihlavy (Ondřej Lapeš) se před tímto hlasováním omluvil z dalšího
jednání Ligového grémia.

Do pátku 18.8.2017 jsou čtyři týmy účastné aktuálně sporných zápasů povinny
dohodnout se na finálních termínech a časech jejich vzájemného střetnutí.

Předseda Řídící komise vyzývá Ligové grémium, aby do 1.12.2017 předložilo
návrh řešení nasazování termínů utkání Superligy počínaje jarem 2018.

11. Web Superligy malého fotbalu
Petr Brejla – předseda ŘK Superligy malého fotbalu
Petr Brejla podal informaci o aktuální situaci.

12. Trenérské licence AMF ČR pro Superligu a malý fotbal – aktuální stav
Petr Brejla - předseda ŘK Superligy malého fotbalu
Tato záležitost bude součástí Strategie AMF 2018 – 2021. V úvahu připadá od
příští sezóny (2018/2019).

13. Rozhodcovské licence AMF ČR pro Superligu a malý fotbal- aktuální stav
Petr Brejla - předseda ŘK DRFG Superligy malého fotbalu
Tato záležitost bude součástí Strategie AMF 2018 – 2021. V úvahu připadá od
příští sezóny (2018/2019).

14. Diskuze
a) Hřiště
b) Diváci
c) Tribuny
d) Rozhodčí
e) Požadavky týmů Superligy

V rámci závěrečné diskuse byl oficiálně podán návrh SR AMF na zásadní
zlepšení

komunikace

reprezentačního

výběru

„A“

ve

směru

k jednotlivým svazům (změny termínů repre akcí, nominace hráčů….).

15. Závěr
Jednání ukončeno v 16:00.

