Komuniké ze zasedání VV SFČR ze dne 22. 9. 2022
Výkonný výbor Svazu futsalu České republiky, pod vedením svého předsedy Ing. Radka Loba,
přijal na svém zasedání dne 22. 9. 2022 následující závěry:
VV SFČR schválil:
➢
➢
➢
➢
➢

Zápis ze zasedání VV SFČR, konaného dne 18. 8. 2022.
Změny ve složení Halové komise VV SFČR s platností od 22. 9. 2022
Program a umístění TV utkání 1. Futsal ligy v období do konce roku 2022
Rozpočet SFČR na rok 2022
Termíny pro odehrání čtvrtfinále Poháru SFČR.

VV SFČR potvrdil svá rozhodnutí učiněné mimo zasedání VV, v období od 18. 8. do 22. 9. 2022
formou per-rollam, tj. schválení návrhů:
➢ Uspořádání TV přenosu z utkání 1. Futsal ligy Sparta Praha – SK Slavia Praha 9. 9. 2022 bez
pokládky TV povrchu.
➢ Listina rozhodčích FIFA pro rok 2022.
➢ Neobsazení 12.místa ve 2. Futsal lize západ v ročníku 2022/23.

VV SFČR vzal na vědomí:
➢
➢
➢
➢
➢

➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Změnu termínu zasedání VV SFČR v listopadu 2022 na úterý 15. 11.
Odstoupení Daniela Kolmana z pozice ředitele sekretariátu SFČR z osobních důvodů.
Oznámení předsedy SFČR Radka Loba o převzetí agendy ředitele sekretariátu SFČR.
Stav jednání k přípravě smlouvy o spolupráci mezi SFČR a FAČR.
Informace k dalšímu projednání tématu zásadních změn v oblasti řízení regionálního
futsalu, plánované reorganizace soutěží a financování SFČR z členských příspěvků SFČR
v souladu s připravovaným dokumentem Strategie rozvoje Futsalu 2023–2033.
Informace o probíhajících jednání s partnery ve věci prodeje názvu 1. Futsal ligy a vysílacích
práv a streamování všech utkání 1. Futsal ligy, 1. Futsal ligy žen a možného rozšíření na
utkání 2. Futsal ligy Východ a 2. Futsal ligy Západ.
Vytvoření pracovní skupiny pro přípravu nového systému a propozic Poháru SFČR;
Informace o úvodní části kvalifikace mužů na MS. VV vyjádřil spokojenost s výsledkem
prvního kvalifikačního utkání s týmem Bosny a Hercegoviny.
Aktuální plán akcí všech reprezentací.
Problematiku přípravy a kvality zpracování výtisků RMS celostátních soutěží futsalu.
Realizaci systémových opatření proti klubům neplnícím povinnosti.
Přípravu smluv právním oddělením FAČR pro vyplacení finanční podpory.

➢ Přípravu návrhu na změnu přestupních termínů, a to od sezóny 2023/24.
➢ Vyhodnocování kvality streamů z utkání 1. Futsal ligy.
➢ Informace k dalšímu postupu v kauze odstoupení klubu FK GMM Jablonec nad Nisou z 2.
Futsal ligy západ.
➢ Apel na Disciplinární komisi SFČR na urychlení rozhodování jednotlivých kauz.
➢ Úkol sekretariátu dopracovat nový systém trenérského vzdělání včetně aktualizace
kreditového systému a zajistit přípravu kurzů Licence FAČR pro futsal a UEFA licence B.
➢ Požadavek na vyhlášení výběrového řízení na uspořádání finále Poháru SFČR žen 2022/23.
➢ Informace o aktuálním stavu závazků a pohledávek.
➢ Stav řešení podnětů hráčů ke Sboru rozhodců SFČR.

