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-'Zápis

jednání Regionální komise Svazu futsalu Čn e. U2o22
konané dne 17.03 .2a22v konferenčnímsalónku restaurace Staré časy, HavlíČkova
1080, Pardubice
z

přítomni: Jan Rod (předseda

Jiří Chaloupka

(Fso,,C"), Marek
(Fso,,F,)

Reg. komise}, Kamil Bednář (místopředseda Reg. komise},

{FSO,,A"}, Miroslav Primus (FSO,,B"}, Daniel Vomastek
šípal(Fso,,D,), Martin špicl (FSo,,E"), Martin Kapsa

Mestek - předseda W SFČR, Radek Lobo - 2. místopředseda W SFČR
Petra Panchartková - členka W SFČR za kluby t.a}. ligy, JanNovotnýfutis manažer SFČR, Michal Chyba - ligov,ý sekretář SFČR,

Hosté: otakar

Jednání zahájil předseda Regionální komise Jan Rod přivítáním všech účastníkŮ.Po prezentaci
programu jednání Regionální komise předal slovo předsedoviVýkonného výboru Svazu futsalu ČR
{dále je W SFČR) Otakaru Mestekovi.
lnformace předsedy W §FČR:
předseda W sFČR se v rámci svého úvodníhovstupu vyjádřil ke všem bodŮm jednání Regionální
komise SFČR {pobočnéspolky, finančnípodpora z rozpočtu SFČR, stav přerozdělení finanČních
prostředků z podílůČP,regionální mládežnické soutěže) a dále zúČastněnýmposkytl informace
ke svému odstoupení z pozice předsedy W SFČR.

po úvodnímslovu předsedy

W

SFČR pokračovalo jednání Regionální komise dle předem

stanoveného programu.

1} §tav realizace vzniku pobočných spolků a jejich přidružení ke SrČR

členovéRegionální komise byIi seznámenis dosavadním průběhem vzniku poboČných spolkŮ
a jejich registrace u příslušnéhorejstříkového soudu. Od posledního zasedání proŠlY
schválením §tanov a registrací pobočnéspolky v okresech Vyškov a Písek. V okresech České
Budějovice a Mladá Boleslav probíhá příprava realizace. Pobočnéspolky nebudou realizovat
okresy Nový Jičína Frýdek Místek.

2|

Realizace přerozdělení Ťinančníchprostředků z vybraných ČP za rok 2021
členovéRegionální komise byli informování o stavu finančníchprostředkŮ, které budou
zaslány na bankovní účtyjednotlirných krajských svazů futsalu a to do první poloviny května.
Adresované finančníprostředky by neměly b,ít dle vyjádření předsedy W Otakara MeSteka
realizovány na základě smluv o spolupráci tak, jak tomu bylo v roce 2021, takŽe jejich pouŽití
ze strany jednotliuých oprávněných pobočných spolků by nemělo být omezeno podmínkami
smluv uzavřených s FAČR v návaznosti na smlouvu uzavřenou mezi FAČR a NSA.
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Organizace mládežnických regionálních soutěží
ČlenovéRegionální komise byli informování o místu realizace Mi§trovství Čnvěkových
kategorií U15 a U13. V roce 2a22 toto mistrovství proběhne v Ostravě a v roce 2023 v Brně.
Opětovně byl kladen apel na realizaci těchto soutěžívjednotlivých krajích. Vrámci jejich
organizace využívatspolupráce s placenými GTM KFS FAČR, přičemž bylo zmíněno, že tato
spolupráce již úspěšněfunguje v Plzeňském a Karlovarském kraji. Realizace dětských a
mládežnických futsalových soutěžíbude zahrnuta do výpočtu podílu finančnípodpory pro
jednotlivé krajské svazy futsalu z rozpočtu SFČR, resp. FAČR.
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4| Systém a struktura regionálních futsatových soutěží§FČR (divize a kraje)
Členovéregionální komise informovali o systému realizovaných soutěžníve srných regionech
{divize a krajské přebory}. Požadavek na organizaci divizí ze strany SrČn;e tako\^í, aby se od
sezóny 2a22|2a23 hrály systémem každý s každým podzim-jaro a formou jednozápasŮ.
5}

Klíčpro rozdělení dotace z rozpočtu §FČR

Členovéregionální komise se zabývaly způsobem přerozdělení finančníchprostředkŮ
z rozpočtu sFČR. Pro přiznání podílu z této dotace se bude vycházet ze soutěží
organizovanými jednotlivými FSO a K§F v sezóně 2O2U2O22. Finančníprostředky budou

jed notlivým říd ícímorgán

ům

přerozděleny podle následujícího klíče:

Pro futsalové svazy oblastí:
divize mužů80%, divize žen 2O% (v případě, že by divize žen splňovala odsouhlasené
podmínky pro přiznání nároku dotace jako v případě divize mužŮ, byla by uýŠepro tyto
soutěže stejná)
divize mužů-podmínl<vpro přiznúnídotace
minimální počet týmů: 8
organizace soutěže: jednozápasy
hrací čas: 2x20 minut čistého
výsledkouý servis na webových stránkách futsal.cz (10%}
propagace soutěžína FCB {LaYo|

Pro krajské svazy futsalu:
krajský přebor mužů50%, krajské přebory dětí a mládeže 4O% (z toho 25% na kaŽdou
realizovanou soutěž - U13, U]"5, U17, U19)
kra is|cý přebo! mužů-ood mínlu pro přiznú n í dotace
soutěž se hraje v hale
minimální počet týmů: 6
organizace soutěže: jednozápasy i turnajový systém
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hračíčas: minimálně 2x20 minut hrubého času
výsledkový servis na webových stránkách futsal.cz í!O%|
propagace soutěží na FCB (LO%|

6) Jednání Regionální komise bylo ukončeno ve 2t3a

hod. O průběhu zasedání a jeho výsledku
bude členy W SFČR informovat předseda Regionální komise Jan Rod na jeho pravidelném
zasedání dne 20.03.2022.

Zapsal:
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