Zápis ze schůzky vedoucích mužstev ML 18.10.2010



Na schůzku se dostavili všichni zástupci mužstev kromě Hellfisch.



Omlouváme se za zpoždění veškerých termínů, ale čekali jsme na vyjádření mužstva SK Želetava, které se letošního ročníku ML
nezúčastní, místo něj bude v 1. lize sk. B mužstvo LUKÁŠ "B".



Mužstvům bylo podáno vyúčtování IV. ročníku a oznámeny vklady do V. ročníku ML. Bylo navrhnuto, aby pokladnu ML vedla paní
Beleščiaková (účetní ZIKOS), která pomáhala i s přebíráním pokladny od předešlého výboru a provedla vyúčtování celého IV.
ročníku ML. Bylo navrhnuto vyplatit odměnu za tuto vykonanou práci paní Beleščiakové ve výši 1.500,- Kč. Dále ji byla navržena
odměna za kompletní vyúčtování nastávajícího V. ročníku ve výši 3.000,- Kč, která bude vyplacena po ukončení V. ročníku do
31.3.2011, což činí na mužstvo cca 125,- Kč.
Hlasování: pro – 36, proti – 0, zdrželo se – 1



Zástupcům mužstev byly oznámeny změny na zimním stadionu pro letošní rok od Pavla Vranky a nelehká finanční situace a postoj
městského úřadu k fungovaní ZS.



Byl navržen nový člen výboru, na místo Luboše Vítamváse, tím je Jan Hobza, který by jako 4. člen neměl hlasovací právo při
schůzkách ŘV, ale měl by hlasovací právo při schůzkách ŘV a SV (smírčí výbor Stojánek Z., Drexler M. a Nestrojil L.) jako 7. lichý
člen.
Hlasování: pro – 37, proti – 0, zdrželo se – 0.



R. Černý seznámil mužstva s vytvořením nového Webu, do kterého byly vytvořeny statistiky, které budou zároveň tvořit tabulky,
dají se do nich vkládat výsledky, vstřelené branky a obdržené trestné minuty pro jednotlivé hráče. Zároveň se zde budete moci
podívat na jednotlivá mužstva, ne jejich hráče a jejich statistiky. Cena vytvoření statistik bude 5.000,- Kč a nového Webu 2.000,Kč. Nový web se musel udělat z toho důvodu, že na stávajícím webu nás nechtěli nechat hostovat a vytvářet zmíněné statistiky.
Zároveň se ale sníží náklady, které byly doposud 200,-Kč ročně za doménu a 630,-Kč za čtvrtletí. Nyní by se platilo 200,-Kč ročně za
doménu a cca 600,-Kč ročně, což by byla úspora cca 1800,-Kč na rok. Nový web bude zprovozněn zhruba v pátek 29.10.2010, ale už
nyní je k nahlédnutí na http://hc.sebkovice-fotbal.cz/, kde se dá nahlédnout na rozlosování.



Zástupcům mužstev byly představeny a vysvětleny tři herní systémy A, B a C jejich výhody a nevýhody i z hlediska stálosti do dalších
ročníků. Proběhla volba: pro systém A–24 mužstev, systém B-5 a systém C–8 mužstev. Byl zvolen systém A na dvě ligy, z nichž
první je rozdělena na dvě skupiny A a B po 10 mužstvech jednokolově každý s každým. První 4 mužstva z obou skupin poté hrají play
–off. Mužstva na 5.-10. místě z obou skupin hrají o umístění na 9. až 20. místě, tři poslední sestupují.

Ve druhé lize je nyní 17 mužstev. Mužstvům byla též nabídnuta možnost play – off, ale odsouhlasila si pouze variantu každý s každým.
Hlasování: pro jednokolový systém každý s každým pro – 11, proti–6, zdrželo se–1, hlasovala pouze mužstva z 2. ligy.



Byl navržen 3 bodový systém a nová hrací doba 3x15 min. + při nerozhodném stavu tři nájezdy. Za výhru 3 body, za remízu 1 bod a
za vyhrané nájezdy 1 bod k dobru tzn. celkem 2 body. Při nerozhodnutí po 3 nájezdech na každé straně zůstane každému mužstvu
po 1 bodu.
Hlasování: pro – 24, proti – 10 a zdrželo se – 3.

S tím, že po dvou odehraných kolech se vyhodnotí průměrná délka zápasů a na základě toho se ponechá nebo upraví vyhrazená doba na zápas a
s tím související platba za led.



Byly zpřísněny tresty za hru do těla. Nové tresty jsou k vidění na webu ML. Vše je směřovánu k tomu, aby se hrálo bez kontaktu a
šarvátek mezi hráči. Pokud bude třeba tresty se budou upravovat i během sezóny.



Bylo domluveno, že na dva zápasy za celou sezónu je možné si půjčit gólmana, který není na soupisce za účelem odehrát zápas.To
platí za předpokladu, že jejich gólmani budou zranění nebo nemocní, popř. z vážných důvodů nepřítomni a to s tou podmínkou, že
s tím bude souhlasit soupeř, pokud ne, bude muset chytat hráč z pole.



Po dohodě a problémy s kopírováním OP, se budou soupisky a registrace kontrolovat pouze proviněným mužstvům Hrotovic, Opatova
a Lukáš A i B, která vzniklou situaci s neoprávněnými starty ve IV. ročníku způsobila. S tím, že na tato mužstva bude uvalena
podmínka a za jakýkoliv prohřešek je může ŘV + SV vyloučit ze soutěže.



Nové soupisky jsou ve 4 vyhotoveních v kanceláři na ZS (do prvních zápasů mužstev) a poté u rozhodčích. Potvrďte prosím všechny 4
svým podpisem (popř. razítkem) a dvě si ponechejte. Jednu k danému zápasu a druhou ke kopírování na zápasy.



Začátek ML byl schválen na 43. týden

1.

Ø
ŘV udělá vše pro to, aby nejpozději do poloviny listopadu byla umístěna do rozpisu ledu všechna utkání ML do konce
kalendářního roku (do konce základní části I.ligy)

Zodpovídá: Vranka



Vzhledem k uskutečnění tohoto záměru je nutné, aby mužstva nahlásila známé nevyhovující termíny (plesy, zábavy apod.) a to
v počtu max. 5/ sezona. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.
Termín: do 26.10.2010-termíny říjnové a počátek listopadu
Termín: do 15.11.2010-termíny do konce kalendářního roku, popř. i v roce 2011



Utkání v týdnu (v pracovní dny, kromě pátku) budou začínat nejpozději v 21.00 hodin (vyjímkou mohou být pouze týdny, kde by
toto nebylo možné – HC MB dva zápasy+ žáci v jednom týdnu apod.)



Přidělování utkání:
o Bude snaha pravidelně střídat mužstva v termínech v pracovní dny a o víkendech
o Dále v atraktivních a méně atraktivních (pozdních a ranních hodinách)
o S ohledem na divácký zájem budou v každém týdnu do atraktivních časů dávány vytipované „šlágry kola“
o V pátek 17.12. a ve středu 23.12.2010 se ML hrát nebude vzhledem k firemním akcím na konci roku





Rozlišovací dresy budou osazeny čísly, bude vyznačen kapitán–C a platí povinnost kapitána mužstva tento označený dres nosit, pro
brankáře jsou dva rozlišovací dresy černé. Povinnost použít rozlišováky platí pro mužstvo uvedené jako domácí (první). Kapitán a
rozhodčí zodpovídají za vrácení a rozvěšení zapůjčeného počtu dresů v kabině rozhodčích.

Rozhodčí ve spolupráci s kapitány zodpovídají za dodržování stanovené doby na utkání (strojníci-ledaři nadále vedou záznamy o
délce utkání ML a počtu osob na botách na obou střídačkách)



Soupisky na utkání a registrace:
o Doložit min. 10 min. před utkáním a to upravené
o Na soupisce zůstávají nevyškrtnuti pouze hráči, kteří do zápasu nastupují, popř. do něj zasáhnou v průběhu utkání
o Mužstva předloží takový počet registrací, jaký počet hráčů dané utkání odehraje
o Žádný hráč nenastoupí do utkání bez doložené registrace
o Mužstvo Lukáš B má povinnost se svoji upravenou soupiskou dokládat na utkání i soupisku mužstva Lukáš A



Též se zakazuje více osob na trestných lavicích, než 1-2 osoby za mužstvu, které obsluhují trestné lavice (tyto osoby nesmějí
používat jako fandové dresy svých mužstev)



Ostatní–Vranka přednesené i nepřednesené na schůzce:
o ZS nabízí mužstvům možnost praní dresů (+ stulpny). Cena do 15 sad - 200,- Kč a nad 15 sad – 250,- Kč.
o Liga veteránů(nad 35 let)– bude snaha uskutečnit nějakou ligu dle zájmu a to turnajovým způsoben 2-3 soboty v sezoně
o Výměna zápasů: bude-li požadovat mužstvo vyměnit zápas za jiný termín v týdnu, musí si vše kolem výměny zařídit.
Dohodu s druhou dvojicí se kterými požaduje termíny zaměnit a se svým soupeřem, též povinnost informovat rozhodčí
(Marek Ludvík) a samozřejmě nahlásit změnu ŘV (Černý – rozpis ledu Vranka)
o Členové ŘV budou mít rozděleny funkce, dají k dispozici své kontakty a dle potřeby je budete moci kontaktovat (bude
zveřejněno na webu ML)
o Při utkání bude přenesena max. odpovědnost za mužstvo na kapitána, jelikož mnohá mužstva nemají ani trenéry, ani
vedoucí

1.

·




Hráči, kteří hráli dříve závodně (soutěže řízené ČSTV, ČSLH…) budou více sledováni jak rozhodčími, tak i ŘV




ŘV pro zatraktivnění ML zavede soutěž slušnosti a jiné



ŘV zažádá Město M. Budějovice o finanční příspěvek z fondu FAOM na uspořádání utkání výběrů ML na konci sezony



ŘV požádal mužstva o schválení pravomocí v součinnosti se SV a to v rozhodování přestupků, provinění mužstev a uložení trestů za
ně.

Do budoucna (nejpozději do 15.11.2010) se umístí u rozhodčích kopírka

Zodpovídá: Vranka

ŘV bude mít snahu navázat kontakty a spolupráci s ostatními výbory ML v okolí a s výbory okresními i krajskými řídícími okresní a
krajské přebory za účelem kontroly pohybu hráčů, zejména těch, kteří již dříve závodně hráli.
ŘV na základě velké úspěšnosti a kladného ohlasu opět uspořádá po ukončení V. ročníku utkání výběru ML a rozšíří jej o utkání
výběru ML nad 35 let

Hlasování: pro – 36, proti – 0, zdrželo se – 1.
Žádáme vedoucí mužstev, kapitány, aby hráče a funkcionáře svého mužstva seznámili s obsahem tohoto zápisu a odpovědnosti za
dodržování jednotlivých bodů.

Hodně sportovních úspěchů bez zranění, radosti ze hry a

pohybu Vám přeje ŘV a SV Městské ligy.

