ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VV ČFSF-futsal dne 8. 2. 2014
Přítomni:
Předseda: M.Semmler
Místopředseda: V.Vitásek
Praha: M.Suchánková
Ústecký kraj: V.Valštýn
Pardubický kraj: M.Jedlička
Středočeský kraj: A.Zehrerová
Jihomoravský kraj: J.Prokeš
Zlínský kraj: I.Uhlár
Nepřítomni:
Jihočeský kraj
Západočeský kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Moravskoslezský kraj
Ze 13 členů VV je přítomno 8 členů. VV ČFSF-futsal je usnášeníschopný.
Zástupci komisí:
LK – M.Havlíček, J.Prokeš
DK – Němeček J.
STK – Krejcar I.
MK – Havlíček M.
KMŽV – Suchánková M.
KR – Uhlár I.

Program
1. Zahájení zasedání – 10.30 hod., provedl předseda ČFSF Ing.M.Semmler
2. Určení a schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu, sčitatel hlasů
- zapisovatel: Vitásek Vladimír
pro 7-proti 0-zdržel se 1
- ověřovatel: Krejcar Ivo

3.
4.
5.

6.

7–0–1

- sčitatel hlasů: Suchánková
7–0-1
Schválení programu zasedání: schválen
8–0-0
Kontrola úkolů – na minulém zaedání VV nebyly přijaty žádné úkoly
Hospodaření ČFSF: provedl Ing.Semmler
- VV bere na vědomí předběžnou zprávu o výsledcích hospodaření za r.2013,
výhled předběžných výdajů v r.2014 a zprávu o zřízení separátního účtu
celostátní ligy SF
8 -0 - 0
Matrika
- VV ukládá předsedovi MK M.Havlíčkovi zpracovat návrh na úpravu Registračního
řádu, Přestupního řádu a v termínu do 31.5.2014 je zaslat sekretáři ČFSF,
především pro registraci žen, veteránů a mládeže.

8–0-0
7. Futsal liga – CL SF 2013/14, zhodnocení zákl.části, QF, SF+F
- Předsedové KR, KD a LK připraví ve vzájemné spolupráci návrh hodnocení
rozhodčích pro utkání CL SF v r.2014/2015 v termínu do 31.5.2014 8 – 0 - 0
- VV schvaluje pořádání SF a F futsal ligy – CL SF 2013/2014 ve dnech 8.9.3.2014 ve SH Radostova v Luhačovicích
7–0-1
8. Nadstavbové soutěže – NF ČeP, KoCL, MČRV, MČRŽ
- Doplnit propozice NF ČeP: v případě nerozhodného výsledku v základní hrací
době ve skupinách se kopou 3 penalty, vítěz obdrží 1 bod navíc do tabulky
7–0–1
KoCL: ve stanoveném termínu se nikdo nepřihlásil k pořadatelství KoCL, žádný
kraj nepřihlásil družstvo jako účastníka KoCL.
- MČR Veteránů: VV se seznámil s návrhy na pořadatele MČRV a schválil jako
pořadatele KŠSF Praha
Praha – 5 hlasů
Jilemnice – 1 hlas
Zdržel se – 2 hlasy
- Předseda ČFSF společně s hospodářem připraví návrh úprav Hospodářské
směrnice v oblasti odměn v soutěžích ČFSF (MČR žen, ČEP, kvalifikace)
v termínu do 31.5.2014
9. Reprezentace – zhodnocení mezinárodních akcí 2013, mezinárodní soutěže v r. 2014
/LM UEFS, pohár UEFS, ME mužů/
- M.Semmler a M.Suchánková podali zprávu o účasti a výsledcích našich zástupců
v mezinárodních soutěžích v r.2013
- M.Semmler informoval o mezinárodních akcích v r.2014 včetně ME mužů v Praze
a Jilemnici
- Pohár UEFS 2014: GIOIA B2Balance Brno-startovné uhradit do 20.2.2014, SMR
PLUS Zlín-startovné uhrazeno
- LM 2014: VPS NOVABRIK Polička-startovné uhrazeno, CHEMCOMEX Prahastartovné uhrazeno
POHÁR EUFS veteráni 40+ a veteráni 50+ - Vikov České Budějovice.,Veteráni
Praha, SK Jílové, Děčín - startovné uhrazeno
10. UEFS, AMF – informace z UEFS a AMF podal M.Semmler
11. Kraje /členská základna, soutěže, problematika krajů/
- Jednotliví přítomní zástupci krajů podali informace o činnosti svých regionů
- M.Semmler podal návrh na uspořádání MČR v mikrofutsalu. VV pověřuje
M.Semmlera komplexní organizací 1.MČR v mikrofutsale. Termín 21.6.2014
8–0-0
- VV pověřuje p.V.Valštýna zajištěním organizace 1.MČR žáků ročník 2003 a
mladších. Termín 15.3.2014
7–0–1
- VV pozastavuje dočasně účast družstev a členů JČSF o.s. v soutěžích
organizovaných ČFSF-futsal o.s. do doby dokud vedení JČSF o.s. nepožádá
ČFSF-futsal o.s. o registraci a neuvede své interní předpisy do souladu s řády,
směrnicemi a stanovami ČFSF-futsal o.s.
5–0–3
- VV pověřuje Milana Semmler vedením jednání s představiteli krajského sdružení
Hradce Králové – kontrola registrací a soutěží pořádaných krajským sdružením.
8–0-0
12. Komise ČFSF – zástupci komisí podali zprávu o činnosti komisí

13.Web ČFSF : VV pověřuje Jakuba Prokeše vypracováním kompletního návrhu na
nový web ČFSF včetně cenové kalkulace. Termín 30.4.2014
8–0-0
14. Změny a úpravy Stanov ČFSF.futsal – Milan Semmler informoval o potřebě změn ve
Stanovách ČFSF-FUTSAL, o.s. vzhledem k absenci představitelů některých krajů
na vedení federace. Požádal představitele jednotlivých krajů o jejich návrhy na změny
tak, aby byla zajištěna trvalá funkčnost vedení federace.
15. Různé
Nebyly předneseny žádné další návhry.

Ukončení schůze: 15:30
Zapsal: Vitásek Vladimír
Ověřil: Krejcar Ivo

