
ZÁPIS ZE SCHŮZE ORGANIZAČNÍ KOMISE ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU, z.s. 
7. 3. 2019, 18:00 hodin, bar a restaurace Terno (Kardinála Berana 3, Plzeň) 

 

Přítomen: Michael Sinkule, Michal Běl, Michal Repka, David Honomichl, Jiří Pelikán, Pavel Kravčík,  

Aleš Hess 

Omluven: Pavel Vodrážka, Miloslav Šoltys st. 

 

 

1) Body z minulé schůze OK ze dne 6. 12. 2018 

Rozhodčí a služby – zajistit přijetí nových rozhodčích a služeb, školení, oblečení (přesunuto do další 

schůze OK) Navíc se uspořádá školení služeb (proběhne během dohrávek) – Repka 

Stanovy APF – otevřeme diskuzi nad případnou úpravou stanov (přesunuto do další schůze OK a řešení 

dle bodu 10) 

Řády APF – otevření a dodělání odvolacího řádu, přestupního řádu, registračního řádu (rozdělení úkolů 

viz bod 10. programu) 

GDPR – dotažení systému (viz bod 7. programu) 

Webové stránky – navržení úprav a dopracování webu i administračního systému (prezentace od 

P.Kravčíka s možným řešením) 

Hřiště (Slavia VŠ, Jezírko) – řešení situace s pískováním, opravou. Jednání s pronajímateli (splněno) 

 

2) Zpráva předsedy OK 
Zhodnocení dosavadního průběhu - informace týmům, sociální sítě, články – rozhovor týdne, jednání, 

zpětná vazba, více různých akcí, Novinky – partneři (Superpohár a ostatní soutěže dostanou svého 

hlavního partnera, dopad na startovné a ošacení pro rozhodčí, vlastní plán získat 100 tisíc ze 

soukromého sektoru - úleva 500 na tým), newsletter (zpravodaj – mail, tištěný), mailing nejen 

zástupcům týmů, ale i členům, osobní přístup, více info do nižších soutěží, Zápisy - elektronické 

vypisování zápisů (propojení PDF, tablet, uzamykání, propojení a rovnou zobrazení do webu 

(odstranění neoprávněného startu, chyb, registrační karty) Tipliga – udělat ji jinak – současná bez 

aktivity (měsíční tipovačka) Odměny – odměny členů jiným způsobem  

(Navíc z diskuze úkol pro předsedu: zajistit schvalování odměn členy OK mailem, informace o 

odměnách členy OK, zajistit pro týmy otevřené hospodaření) 

 

3) Práce odborných komisí 

Předseda DK – Michal Běl = OK, předseda HaMK – Pavel Kravčík = OK, předseda STK – Pavel Vodrážka = 

nepřítomen, předseda komise rozhodčích – Miloslav Šoltys st. = nepřítomen. 

 

4) Finále APF 
Naplánováno, připraveno. 

Otevření diskuze o Superpoháru = tým All star sestavovaný týmy s pomocí hlasování. /Sinkule,Kravčík/ 

 

 

 



5) Jarní část venkovních soutěží 

Hřiště – bude se hrát na Slavii, info k jednání a dalšímu postupu. (OK) 

Rozpis – jaro do 17. 3. 2019 bude zveřejněn. /Vodrážka, Běl/ Rozpis odeslat mailem na Slavii (Bejček) a 

předat vytištěný Míčovi (do Domečku). 

Informace – všem týmům půjde do 17. 3. mail s doplatkem, informací o rozpisu, hřištích (proč se hraje 

na Slavii), atd. /Sinkule/ 

 

6) Rozhodčí, služby 
Nábor – vlastní zdroje, formulář, spot, reklama (banner), laický asistent z řad týmů (přes jarní část 

nábor nových RO, pokud nebudou - v červnu informovat a rozhodovat o rozhodčích-asistentech z týmů) 

Hodnocení - anonymní hodnocení rozhodčích z víkendu /Repka/ (zatím ne, spíše znovu projednávat 

možnost delegátů) 

Služby – zda na 3 hřiště využít dvě služby, nebo jen jednu (jaro v režimu 2 služeb a pomoc s GDPR, od 

září projednat možnost jednoho areálu, tří hřišť a jedné služby + přidání službám) 

Školení – odborné řešení situací, sjednocení pískání, vystupování (školení služeb zajistí do konce 

března M. Repka, co nejdříve školení RO – zajistí Miloslav Šoltys st.) 

Nasazování – projednal nasazování rozhodčích a podobně /Pelikán/ (většina přítomných souhlasí, aby 

bylo vyřešeno lepší nasazování rozhodčích. Ty co mají odpískané tzv. nezajímavé zápasy, poté nepískají 

zápasy ve vyřazovacích bojích, tzv. za odměnu. Blíže bude řešeno s komisí rozhodčích) 

Oblečení – zařízení vybavení pro RO (Během jarní části zajišťovat oblečení pro RO a jejich spoluúčast) 

/Sinkule/ 

 

7) GDPR  
Jak bude probíhat sběr souhlasů (od jarní části bude probíhat fáze sběru souhlasů, info půjde všem 

zástupcům týmů mailem, ostatní: info bude i na webu a sociálních sítích) 

 

8) Smlouva mezi APF a Estetica s.r.o.  
fyzická správa dat, web, ošetření vztahu mezi subjekty (GDPR) 
(bude vyhotovena smlouva s fa. Estetica, souhlas se zněním smlouvy bude vyřešen mailem členům OK – 

Kravčík, Sinkule) 

 

9) Webové stránky a jejich úprava /P.Kravčík/ 
(veškeré podklady a připomínky k webu bude zajišťovat P. Kravčík. Navíc připojení lidí do práce na 

webu – změny a návrhy bude předkládat Organizační komisi.) 

 

10) Stanovy a řády 
registračním řádem – připraví Michal Běl  

přestupním řádem – připraví Michal Běl 

odvolacím řádem – připraví Michael Sinkule 

úpravou stanov – po vytvoření řádů, revize stanov a příprava na změnu na další VH 

Revize soutěžního řádu, disciplinárního řádu, pravidel futsalu APF 

Revize do další schůze OK, registrační, přestupní a odvolací řád do srpna 2019. 

 

11) Návrh na úpravu nahlížení na „recidivu“  
Pavel K. – návrh na maximálně 3 roky zpětně při posuzování různých trestů. Otevření diskuze 

(projednáno, každý podnět, trest se projednává zvlášť. Každé rozhodnutí je vždy na komisi, není 

rozhodující recidiva 3, nebo 5 let zpět. Jde spíše o závažnost provinění) 

 



12) Diskuze 

- Ústupky fotbalu?  ano/ne 

(rozhodnutí – neustupovat v organizaci APF jiným sportům a fotbalu také ne) 

- Krajský přebor - rozdělit / nerozdělit od venkovních soutěží – popř. podklady do června /Vodrážka/ 

(do další schůze OK připraví návrhy P. Kravčík) 

- Kraj – jiný systém? Rozdělit? Krajský přebor/Krajská soutěž? Postup jako hokej 6 přímo / 4 předkolo 

(otevřít v diskuzi poté co bude jasný systém kraje) 

- Kraj v „polovině“ soutěže nemožnost přestupů, nebo jen dopisovat z nižších soutěží 
(otevřít v diskuzi poté co bude jasný systém kraje) 

- Počítání asistencí i do městských soutěží?  
(projednat na další DK s dotazem pro komisi RO, změna zápisů) 
- Baráže – odehrávat hned po posledních zápasech, další víkend, než na před začátkem dalšího roku 

(souhlas. Je tam snaha odehrát je ihned po soutěži) 

- Přihlášky nových týmů (Městské soutěže) 

(Bude spuštěna přihlašovací stránka pro nové týmy – zajistí Sinkule) 

- Harmonogram – důležité, kdy se co děje  

(všechny termíny, které jsou vyhlášeny a ty co nám chybí. Zajistí co nejdříve – Michal Běl 

Poté bude vytvořena grafika a přidáno na web a správy týmům) 

- Další schůze OK 

(květen 2019) 
 

 

 

Zapsal: Michael Sinkule  

 

 

 

 

 

Ověřil: Michal Běl 

 

 


