
Zápis z 2. jednání statutárního orgánu Klubu malé kopané z.s. Kopřivnice 
ze dne 27.dubna 2016 

 
 
Na programu jednání byly zařazeny tyto body: 

 
1. projednání zápisu Delegáta dne z 23.4.2016 
2. informace k partnerské smlouvě s významnou brněnskou investiční skupinou 

DRFG 
3. změna Soutěžního řádu, bod VII., odst.6 

 
 
Ad 1) 
Na základě zápisu ze dne 23.4.2016 k utkání FC Baník Štramberk – FC ŠPUNTY 97, 
bylo projednáno nepřístojné chování hráče FC ŠPUNTY 97 Martina Kapsy, číslo 
registrace 2204. Uvedený hráč se agresivním způsobem vůči Delegátu dne 
dožadoval svého zapsání do Zápisu o utkání a to až po zahájení hry s odůvodněním, 
že je to běžná věc a v minulém kole mu to Delegát dovolil. Přestože mu to nebylo dovoleno, sám se do Zápisu dopsal. 
Tím porušil Mezinárodní pravidla malého fotbalu WMF, citace „ Hráči týmu, kteří se 
dostaví k utkání později a nejsou zapsáni v Zápise o utkání nemohou zasáhnout již 
do utkání“ s modifikací AMF ČR, citace „V oblastních soutěžích malého fotbalu 
nemusí být všichni hráči na utkání přítomni, ale musí být vepsáni do zápisu o utkání 
před jeho začátkem.“ Pro soutěže Oblastního svazu Kopřivnice je za zapsaného 
hráče považován ten, u kterého je uvedeno číslo dresu, neboť Zápis o utkání je již 
vyplněn registračním číslem a jménem a příjmením samotného hráče. 
 
Na základě uvedených skutečností zaujal statutární orgán tato stanoviska  Hráč Martin Kapsa, číslo registrace 2204 má zastavenou činnost na 2 

soutěžní utkání a finanční pokutu 300,-Kč ( tato bude stažena ze zálohové 
platby mužstva FC ŠPUNTY 97 ), trest udělen dle Soutěžního řádu, bodu XV. 
Disciplinární řád, odst.(d), bod (ii)  „Delegát dne“ ze dne 16.4.2016 Jiří Krejčí, číslo registrace 479, obdržel 
finanční pokutu 200,-Kč dle Soutěžního řádu, bod XV. Disciplinární řád, odst. 
(l), bod (iv), neplnění povinností delegáta, neboť vyšlo najevo, že mužstvu FC 
ŠPUNTY 97 umožnil úpravu Zápisu o utkání po zahájení hry  Všichni rozhodčí budou mít Zápis o utkání u sebe, ať už do něj branky a karty 
uvádějí nebo si jej značí do svých zápisníků. Na současnou praxi, kdy jim 
delegát provádí zápisy mohou zapomenout. 

 Ad 2) 
Smlouva řeší finanční příspěvek, dle vyjádření AMF ČR, v minimální hodnotě 
15 000,- Kč + dresy pro rozhodčí, vše je vázáno na umístění reklamního banneru 
brněnské investiční skupiny DRFG na naše webové stránky, což ale firma 
PROPOJTO, která nám vytvořila administrativní aplikaci zatím bojkotuje, vůbec 
nereaguje.  
 
Ad 3)  
Trochu jsme naši webovou aplikaci přecenili, když jsme uváděli, že hráč v trestu 
nebude uveden na zápisu, bohužel to sice jde, ale hráč vypadne ze všech 
předchozích utkání a s ním i jeho branky a karty. Takže zůstává stará klasika, na 
Zápisu bude uveden, ale přeškrtnutý, tím pádem je nutná změna Soutěžního řádu, 
bod VII., odst.6 – jeho zrušení 
 
Zápis pořídil Jaroslav Klečka, místopředseda spolku 


