
ZÁPIS SCHŮZE OK ZE DNE 26.7. 2018

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU

ČLENOVÉ ORGANIZAČNÍ KOMISE (hlas rozhodující):

Přítomni: Pavel Kalina, Jiří Pechr, Michal Repka, Aleš Hess, Michal Běl
Omluveni: Michael Sinkule, Miloslav Šoltys st., Petr Kindelmann

ČLENOVÉ OSTATNÍCH KOMISÍ (hlas poradní):

Přítomni: Pavel Vodrážka

Body jednání:

 1. Příprava krajského přeboru

 1.1. Složené zálohy

 1.1.1. Zbývají 2 týmy, které ohlásily účast, ale neposlali zálohu – měly by v 
nejbližších dnech

 1.1.2. 3 týmy zaslali zálohu pozdě

 1.1.3. O případné sankci rozhodne DK při nejbližší schůzi 30.8.

 1.2. Přihlášení nového týmu do KP

 1.2.1. Název: FK vítr z plachet 

 1.2.2. Tým splnil podmínky: včasné složení zálohy a předozžení konkurenceschopné 
soupisky

 1.2.3. Na námitku jednoho z aktuálních týmů KP se zakládajícím hráčem nového 
týmu bylo konstatováno, že OK nemá možnost jak podobné spory rozsoudit a drží se 
stále přístupu, že nezasahuje do sporů tým a hráč a při sporech během přestupů se 
řídí  vyjádřením hráče

 1.2.3.1. Zároveň se konstatovalo, že by bylo ke zvážení najít způsob, jak 
případné přestupy při opakovaných sporech jednotlivce omezit 

 1.2.4. Hlasování o přijetí: 5 hlasů ano, 1 se zdržel, 3 nepřítomni – tým byl přijat do 
krajského přeboru na 1 rok s podmínkami:

 1.2.4.1. Dodržování administrativních pravidel a hrazení nákladů v 
předepsaných termínech

 1.2.4.2. Důstojná účast – pravidelná účast dostatečného množství hráčů, bez 
hrubých kázeňských přestupků hráčů



 1.2.4.3. Při porušení těchto podmínek nemusí být tým pozván do dalšího 
ročníku

 1.3. Haly pro KP

 1.3.1. V září bude kolaudována LOKO 3, kterou máme rezervovánu jako hlavní halu 
pro KP, některá kola buou v LOKO 1 nebo na 31. ZŠ, pohár bude v LOKO 2

 1.3.2. Startovné bude stanoveno do 30. 8. - nelze již dotovat play-off, čeká se na 
potvrzení cen hal, dá se očekávat nárůst startovného – připraví PK

 1.3.3. Termín doplatku startovného 30. 9.

 1.3.4. Termín Finále – 16.3. od 14,30 na LOKO

 1.3.5. Propozice soutěže – připraví JP na 30. 8.

 1.3.5.1. Bude zahrnovat pravidlo, že v případě vzniku nižší soutěže v příštím 
ročníku má garantovanou účast ve stávající vyšší soutěži pouze prvních 10 v 
pořadí před play-off

 2. Příprava městských soutěží

 2.1. Hřiště

 2.1.1. Zatím bez informací o rekonstrukci Slavia

 2.1.2. Další sezóna bude pokračovat na hřištích Slavia a Jezírko

 2.1.3. Slíbena možnost využívání i 1. hřiště místo 3.

 2.2. Losování soutěží – 16. 8 .

 2.3. Připrava propozic – na 16.8. připraví JP a STK

 2.4. Od 1. 8. zdůrazňovat na FB blížící se termín přihlášení a platby – MS

 2.5. Do systému doplnit týmům prémie za vítězství 

 2.6. Jak s dalšími cenami za vítězství? Připraví MS (HK)

 3. Ostatní

 3.1. Noví rozhodčí – je několik nových jmen, je třeba je oslovit a připravit školení – MR, JP

 3.2. Zápisy schůzí OK se stejně jako Dk bude zveřejňovat

 3.3. Zváží se nová podoba Poháru

 3.3.1. nelze již dotovat play-off

 3.3.2. navrhnout hrací systém, který zajistí stejný rozsah zápasů pro přihlášení týmy 
bez ohledu na výsledné umístění – návrhy připraví PK, STK



 3.3.3. Propoozice poháru na říjnovou schůzi připraví JP

 3.4. HK zváží vyplácení služeb do 15. dne v měsíci

 4. Příští schůze naplánována na 30. 8 . 18:00

26. 7. zapsal P. Kalina


