
Zápis z 3. jednání statutárního orgánu Klubu malé kopané z.s. Kopřivnice 
ze dne 5.října 2016 

 
 
Na programu jednání byly zařazeny tyto body: 

 
1. projednání chování delegáta Václava Nováka, reg.2546 
2. registrační průkazy, přihlášky hráčů 
3. projednání předběžných propozic sezóny 2017 
4. informace o stanového přístřešku 
5. sloučení funkce delegáta, pořadatele a časoměřiče do osoby II.rozhodčího 

 
 
Ad 1) 
Na základě zjištěných skutečností a chování delegáta Václava Nováka v průběhu 
hracího dne a následně nedodržení povinností delegáta při odevzdání Zápisů utkání statutární orgán rozhodl takto. Na základě Stanov KMK z.s. Kopřivnice, § 3, bod 3 je 
Václav Novák, číslo registrace 2546 vyloučen z KMK z.s.Kopřivnice 
 
Ad 2) 
Na základě Soutěžního řádu KMK z.s.Kopřivnice, odstavec VIII, bod 2) a na základě 
dalších skutečností zjištěných v průběhu sezóny budou pro rok 2017 přijaty tyto 
opatření :  registrační průkazy, protože jsou majetkem klubu, budou uloženy v sídle 

klubu, při hracím dnu budou k dispozici u II. rozhodčího pro účely identifikace 
hráčů a vypsání Zápisů o utkání  přihlášky hráčů budou mít vyplněny všechny potřebné údaje včetně mobilního čísla a emailové adresy (jeden z kontaktů je povinný), včetně fotografie hráče. 
Je to podmínka státní dotační smlouvy a stanov AMF ČR.   stávající hráči s registračním průkazem dodají fotografii do zahájení sezóny a 
aktualizují své osobní údaje na formuláři, který obdrží vedoucí mužstev při 
přihlášení do soutěží – podrobněji v bodu 3  pokud nadále mužstvo nebude mít v pořádku registrační průkazy a nebude 
mít aktualizované údaje o Zápis o utkání bude prázdný, hráče si doplní vedoucí mužstva sami 

před začátkem utkání – do splnění uvedených podmínek o Každé další ligové kolo, při nesplnění podmínek, navíc obdrží pokutu 
300,-Kč 

 
Ad 3)   Předběžné propozice budou zveřejňovány vždy na hodnotící Valné hromadě, mužstvo se bude přihlašovat vždy s vyplněnou přihláškou (i stávající) a to do 

konce února běžného roku a uhradí stanovený doplatek na KREDIT (postaru 
Záloha na tresty), aktuální částka je uvedena na webu pod stejným názvem a 
bude samozřejmě po skončení soutěží aktualizovaná. Jak bylo uvedeno na 
jarní VH, základní výše KREDITU se zvyšuje na 3 000,-. Důvod je jediný, 
pokrytí případných kontumačních zápasů (500+800+1200=2500,-Kč), dluhy 
minulých sezón jsme umazali a nechceme další.  Následně vedoucí obdrží seznam svých hráčů z minulé sezóny. U těch, kteří 
budou nadále v mužstvu pokračovat, doplní aktuální údaje a spolu 
s registračními průkazy a členským příspěvkem a samozřejmě s dalšími 
novými hráči dodají do sídla klubu v termínu do 31.3. běžného kalendářního 
roku 
 
 



  Organizace soutěží: o Maximální účast mužstev v lize je 9, ve dvou ligách tedy 18 mužstev o Pokud žádné mužstvo po letošní sezóně neskončí, můžeme tedy 
přijmout dvě nová mužstva do II.ligy o V současné době hraje 16 mužstev, 9+7, pokud některé skončí a žádné 
nové se nepřihlásí, mužstva se sjednotí do jedné ligy o 15 a méně 
účastnících, je otázka co na to mužstva, která nejsou výkonnostně na 
výši a hrají čistě pro radost. Bohužel se s tím budou muset smířit nebo 
skončit, organizovat II.ligu pro 5-6 mužstev nevím… o Jedna liga, při zachování Ligového poháru, by se hrála jednokolově, 
maximálně 8 sobotních zápasů, 9.00-17.00, je méně termínů,… 

 
Ad 4)  
Za státní dotaci byl zakoupen jeden stanový přístřešek o rozměrech 3,5 x 4 metry, 
v případě deště nám ho správce hřiště na hrací den roztáhne, ať si máte kde schovat 
věci, případně střídající hráči se měli kde schovat. Provedení je jen se střechou, 
případně se mohou dokoupit i boky. 
 
Ad 5)  
Pouze kosmetická změna je poslední projednaný bod, místo názvu delegát se bude 
používat název II.rozhodčí, který má své opodstatnění v Mezinárodních pravidlech, 
ale pro nás nebude rozhodovat utkání, ale převezme některé pravomoci 
I.rozhodčího, které má před utkáním provést, ale pro malý časový prostor 
neprováděl, zároveň II.rozhodčí pojme funkce pořadatele, časoměřiče a delegáta. 
Stručně z jeho základních povinností :  Přejímá povinnost I.rozhodčího a kontroluje soulad registračních průkazů se 

Zápisem o utkání  Obsluhuje časomíru, aktuální výsledky zaznamenává na vývěsku  Vyhotovuje vlastní zápis, kde uvádí: o Jméno I. rozhodčího o Jméno II.rozhodčího o V první polovině sezóny vybírá nejlepšího hráče každého mužstva 
v každém utkání, na základě jeho výběru je pak následně z nejlepších 
hráčů sestavena anketa pro další hlasování o Zaznamenává statistiky každého utkání o Zaznamenává porušení pravidel – hra bez holenních chráničů, hra 
v lisovkách, dres bez čísla, jiný dres,… o Dohlíží na hladký průběh hracího dne, po skončení ukládá klubový majetek 
do přidělené šatny 

 
 
Zápis pořídil Jaroslav Klečka, místopředseda spolku 


