ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ MŠSF – PRAHA, KONANÉHO DNE 26. 8. 2019
Přítomni: M. Suchánková, J. Suchánek, J. Povolný, M. Šebek
Omluven: J. Němeček, J. Štechmüller
Projednávané body:
-

M. Suchánková informovala o květnovém shromáždění delegátů ČFSF, úpravě
pravidel, členské základně, výjezdu družstev na mezinárodní akce, mládežnických
turnajích a předávání informací centrální matrice

-

Z nastávajícího ročníku se odhlásila družstva ELPEG - KL, DILEMA – I.liga a SIEMENS
– VL, to znamená, že KL a I.liga bude mít 8 účastníků a VL 5 účastníků (ta se bude
hrát opět tříkolově)

-

Vítězové KL a I.ligy odmítli postup do vyšších soutěží a tím pádem se na složení lig
nic nemění

-

Do ČeP se v Praze přihlásily pouze týmy Chemcomex a Sparta, které odehrají
kvalifikační utkání ve sportovní hale v Radotíně, finále ČeP se hraje 8.2.2020 a
postupuje tam vítěz

-

J. Němeček připomínkoval a doplnil DŘ a NST, který byl schválen

-

STK dostala podklady pro vytvoření rozpisů a hrací termíny a informaci o
odkoupených službách

-

Na webových stránkách jsou zveřejněny úpravy pravidel , nové znění DŘ a návrhový
sazebních trestů

-

M. Šebek informoval o převzetí podkladů KR od M. Havlíčka a získání nových
rozhodčích, byl dohodnutý způsob nominace rozhodčích a předávání informací

-

Domluven způsob spolupráce delegát - rozhodčí

-

Byl předán dárek k životnímu jubileu J. Povolnému

-

Podána informace o výjezdu veteránských družstev na Evropské poháry – září Lloret
de mar – 40+ Chemcomex a The best of a 50+ výběr Prahy Veteráni

-

Navrženo a schváleno zvýšení taxy pro rozhodčí na 170,- Kč/utkání, zapisovatele na
100,- Kč/utkání a delegáta na 130,- Kč/utkání

-

Navrženo a schváleno zakoupení nových dresů pro rozhodčí v případě, že budou
dodány před začátkem soutěží a způsob dalšího doplnění výstroje rozhodčích

Úkoly:
-

M.Suchánková, během září rozeslat družstvům propozice, rozpisy, soupisky
k úpravám, info o placení členských příspěvků a doplatků na pokuty, částky za
odkoupené služby a výňatek úpravy pravidel

-

Zúčastnit se Evropských pohárů ve Španělsku

-

J. Suchánek, upravit objednávku na halu na základě obsazených termínů

-

M. Šebek, zjistit u předsedy KR ČFSF termín celostátního školení rozhodčích a
zúčastnit se

-

provést školení pražských rozhodčích a informovat o výsledcích

-

zjistit situaci ohledně nových dresů pro rozhodčí a případně objednat

-

nahlásit čísla bankovních účtů, jména, narození a bydliště nových rozhodčích

-

Po obdržení rozpisů průběžně tvořit nominace na utkání

-

J. Štechmüller, vytvořit rozpisy na všechny soutěže, včetně služeb

-

M. Hráskému stále trvá úkol – zpracovat program na opravu zápisů zadavatelem

