
ZÁPIS ZE SCHŮZE ORGANIZAČNÍ KOMISE ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU, z.s. 
29. 8. 2019, 18:00 hodin, Cardinal Club (Kardinála Berana 1027/10, Plzeň) 

 

Přítomen: Michael Sinkule, Michal Běl, Michal Repka, David Honomichl, Miloslav Šoltys st., Pavel 

Kravčík, Pavel Vodrážka, Jiří Pelikán 

Neomluven: Aleš Hess 

 

 

Program jednání:  

1) Schválení řádů a potvrzení propozic pro sezonu 2019/20 

 Soutěžní řád  
 Disciplinární řád 
 Přestupní řád 
 Registrační řád 
 Propozice město 

Schváleno. Hlasování 7/0/0 

2) Diskuze k soutěžím: Tipliga, vyřazování míčů, dluhy týmů 
 
Tipliga – pro ročník 2019/20 zrušena. Možnost obnovy i pro lidi mimo FB od jara 2019/20. 
Míče –  Apelovat na rozhodčí: nepůjčovat je před zápasem.  

Na hřiště vždy vzít jeden nový a jeden starý míč. 
Popsat míče značkou APF 

Dluhy – oslovit týmy, které dluží, aby svůj dluh zástupce uhradil. Pokud nebude uhrazeno, možnost 
vyvázání hráče (např. 6 hráčů Faurecia v jiném týmu) částkou 200,- Kč / osoba. Vyřešit během 
podzimní části. /HaMK/ 
 
3) Informace ke hřištím na Slavii 

 Opravit plot, vyčistit zanesené kanálky na hřišti č. 2, opravit sítě  
Hřiště provizorně opraveno. Během září dojde k opravě od pronajímatele. 

 Objednány nové míče - 11 ks 
Míče objednány 

4) GDPR, webové stránky – informace 
 
Připravit postup k 1. 10. 2019, aby ostatní komise (STK, DK, RO) věděla jak postupovat (trestat). 
Zpracuje HaMK. 
Zatím dobře vyplněno 830 souhlasů, 35 špatně (převážně cizinci) 
eRegistrace – připravuje se… vyhledávání pro služby, odbourání registraček 
Partneři – doplnění partnerů (přidání na lepší místo na webu) 
Zrušení Tipligy (kolonky), založení kolonky Bulletin (bude fungovat podobně jako dokumenty) 
Změna webu – Pavel Kravčík žádá o posílání poznatků na mail 



Smlouva o GDPR s Esteticou 
Smlouva o spolupráci s HK Slavia (hřiště, partneři) 
 
5) Podpisy nových smluv s APF (komise, služby, rozhodčí) 
 
Předat ke službě tiskopisy pro nové dohody DPP a poslat na mail předsedům komisí. 
 
6) Pohár APF: termíny, otevření registrací 
 
Otevřít a založit možnost přihlášení v administraci týmů od 16.9.2019 
27 týmů 
Startovné 3.500,- Kč 
1.11. uzávěrka přihlášek, do 15.11. možnost doplnění, 30.11. uzávěrka soupisek, 7. 12. začátek 
 
7) Krajský přebor: příprava, termíny, doplatek (cena), eZápisy (zkušební provoz) 
 
Finále 7. 3. 2019 (LOKO1) 14 – 18 
V září 2019 vyzve předseda APF ke společné schůzi týmů + ostatní (končící).  
Připravit cenu pro doplatek startovného - bude zveřejněno 16.9.2019 
Vyhlásit termíny harmonogramu KP – 16.9.2019 
eZápisy – zkušební provoz zatím jen v Poháru APF, nadále pokračovat i v písemné podobě. 
Zajistit partnera pro 2-3 tablety  
 
8) Superpohár: termín, vedoucí 
 
Oslovit mailem vedoucí týmů. 
21.12.2019 (Loko1) od 13 – 19 hodin 
Složení: Lochotín, Slavoj, Jerigo, Palasio 
Zrušen All-star tým, hlasování 7/0/1 
 
9) Nábor rozhodčích, služeb. Školení rozhodčích, oblečení rozhodčích 
 
Vyhlásit znovu nábor služeb a rozhodčích 
Školení RO – během září, říjen 
Oblečení – po dohodě a zjištění kolik je RO,… udělat objednávku konec září 
Služby – možnost venku přidání +30,- Kč od jara, nyní podzim zohlednit v odměnách 
 
10) Diskuze, různé 

 

 

Zapsal: Michael Sinkule  

 

 

 

Ověřil: Michal Běl 

 

 


