Komuniké ze zasedání VV SFČR ze dne 20. 10. 2022
Výkonný výbor Svazu futsalu České republiky, pod vedením svého předsedy Ing. Radka Loba,
přijal na svém zasedání dne 20. 10. 2022 následující závěry:
VV SFČR schválil:
➢ Zápis ze zasedání VV SFČR, konaného dne 22. 9. 2022.
➢ Poskytnutí finanční podpory ve výši 30.000 Kč klubu FK Chrudim na realizaci kempů
mládeže FUTSAL CAMP 2022.
➢ Jmenování p. Smitky sekretářem Sboru rozhodců SFČR.
➢ Zařazení p. Drobného na Listinu delegátů SFČR pro 1. a 2. ligu.

VV SFČR potvrdil svá rozhodnutí učiněné mimo zasedání VV, v období od 22. 9. do 20. 10. 2022
formou per-rollam, tj. schválení návrhů:
➢ Zamítnutí návrhu uspořádání TV utkání 18.10. v Plzni bez pokládky TV povrchu.
➢ Schválení návrhu přidělení pořadatelství TV přenosu 18. 10. 2022 z utkání 1. Futsal ligy TJ
Spartak Perštejn - FC Rapid Ústí nad Labem.

VV SFČR projednal:
➢ Problematiku pokládky televizní palubovky s návrhem inovativních variant, směřujících ke
snížení nákladů při zachování požadovaných parametrů vizualizace hrací plochy pro TV
přenos.

VV SFČR vzal na vědomí:
➢ Realizaci finanční podpory futsalovým klubům na rok 2022.
➢ Informaci o průběhu procesu podepisování smluv o spolupráci při podpoře a rozvoji futsalu
pro futsalové oblasti a kraje.
➢ Přípravu zasedání Regionální komise 27. 10. 2022 a Regionálního aktivu předsedů
okresních, krajských svazů futsalu a futsalových svazů oblastí 12. – 13. 10. 2022, kde bude
diskutována reorganizace futsalových soutěží a navýšení členského příspěvku.
➢ Informaci předsedy SFČR Radka Lobo o založení dvou účtů Svazu futsalu ČR. Cílem je platba
členských příspěvků za rok 2023 na účet SFČR jako jedna z podmínek pro plnohodnotně
samostatné fungování Svazu futsalu v určitých oblastech činnosti již od ledna 2023.
➢ Přípravu Galavečera futsalu v Kutné Hoře v termínu 10. 3. 2023.
➢ Přijal informaci o přípravě rozpočtu SFČR na rok 2023.

➢ Pozvánku UEFA na kurz pro referee observers UEFA futsalu.
➢ Zahájení odvolacího procesu k doručenému odvolání TJ FC Dalmach Turnov vůči rozhodnutí
disciplinární komise SFČR.
➢ Přihlášku trenérů za Slovenský futsal do trenérského kurzu UEFA licence B.
➢ Přípravu Koncepce rozvoje Futsalu 2023–2033.
➢ Přípravu konečné verze nově vytvořených řádů (Trenérský řád, Řád rozhodčích a delegátů)
➢ Projednání návrhu novelizace Přestupního řádu SFČR s kluby 1. a 2. futsal ligy a návrh na
změnu přestupního období od sezóny 2023/24.
➢ Informace o průběhu kvalifikace MS 2024.
➢ Aktuální plán akcí reprezentací.
➢ Stav vyplácení odměn reprezentantům a členům realizačních týmů.
➢ Informace o průběhu kvalifikace ME ve futsalu žen v Brně.
➢ Odstoupení klubu FK GMMultimedia Jablonec nad Nisou z 2. Futsal ligy západ.
➢ Odvolání klubu SK Slavia Praha proti udělení finančního trestu.
➢ Vyhodnocování kvality streamů z 1. Futsal ligy.
➢ Stanovení kritérií pro finále 1. Futsal ligy žen 2022/23.
➢ Zahájení přípravy RMS pro ročník 2023/24.
➢ Přípravu startu Juniorské a Dorostenecké ligy futsalu 2022/23.
➢ Přípravu Ženské futsalové ligy 2022/23.
➢ Informace k výběrovému řízení na finále Poháru žen.
➢ Stav a průběh celostátní části Poháru SFČR 2022.
➢ Přípravu nových propozic Poháru SFČR 2023.
➢ Informace o jednání s InStat a Fortuna a.s. k realizaci projektu certifikovaných streamů
z utkání futsalu.
➢ Přípravu trenérského vzdělávání základní úrovně BASIC.
➢ Termíny a přípravu kurzu trenérského vzdělávání licence FAČR a kurzu UEFA B licence.
➢ Stav závazků / pohledávek SFČR k 20.10.2022.
➢ Informaci o úhradě sběrných faktur FAČR za RO a DEL za září 2022.
➢ Informaci o úhradě vydaných faktur a pohledávek SFČR za registrace a disciplinární
prohřešky a předání neuhrazených plateb k řešení Disciplinární komisi.
➢ Aktuální statistiku členství SFČR.
➢ Apel na Komisi rozhodčích a delegátů SFČR k zajištění včasné komunikace procesu
zařazování rozhodčích a delegátů na Listiny pro 1. a 2. ligu.
VV SFČR vyjádřil poděkování klubu SK Amor Kloboučky Vyškov za perfektní organizaci přátelských
mezistátních utkání žen Česko – Slovinsko.

