Komuniké ze zasedání VV SFČR ze dne 15. 11. 2022
Výkonný výbor Svazu futsalu České republiky, pod vedením svého předsedy Ing. Radka Lobo,
přijal na svém zasedání dne 15. 11. 2022 následující závěry:
VV SFČR schválil:
➢
➢
➢
➢

Zápis ze zasedání VV SFČR, konaného dne 20. 10. 2022.
Termín konání Valné hromady SFČR v sobotu 1. 4. 2023.
Zrušení povinnosti zasílat potvrzení o úhradách provedených na bankovní účet SFČR.
Zrušení TV přenosu z utkání 1. Futsal ligy AC Sparta Praha – SK Interobal Plzeň dne
16.12.2022.
➢ Uspořádání TV utkání finále Poháru SFČR dne 20. 12. 2022 ve sportovní hale UNYP Arena
bez pokládky TV palubovky.
VV SFČR potvrdil svá rozhodnutí učiněné mimo zasedání VV, v období od 20. 10. do 15. 11. 2022
formou per-rollam, tj.:
➢ Schválení návrhu termínu semifinále Poháru SFČR 2022 AC Sparta Praha a SK Slavia Praha
dne 21.11.2022 od 20:00 hod.
➢ Schválení návrhu nominace hlavních futsalových anket.
VV SFČR projednal:
➢ Návrhy nového systému Poháru SFČR a nařídil dopracování a předložení finálního návrhu
VV SFČR ke schválení.
➢ Přípravu Valné hromady SFČR 1. 4. 2023. VV ukládá zpracovat plán přípravy VH SFČR.
➢ Stanovení věkové hranice pro celostátní soutěže futsalu mládežnických a juniorských
kategorií.
VV SFČR vzal na vědomí:
➢ Informace předsedy Radka Lobo o jednáních s FAČR na téma platby FUTis poplatků přímo
na bankovní účet SFČR.
➢ Výběrové řízení na pořadatele Final Four Futsal ligy žen 2022/2023. VV ukládá Komisi
ženského futsalu zveřejnit pokyny k přihláškám do soutěže.
➢ Hodnocení kvalifikace ME žen v Brně.
➢ Los kvalifikace ME kategorie U-19.
➢ Aktuální plán akcí reprezentací.
➢ Informace o závěrech z jednání Regionální komise SFČR 27. 10. 2022 a Regionálního aktivu
předsedů okresních, krajských svazů a futsalových svazů oblastí 12.-13.11.2022.

➢ Informaci o shodě funkcionářů na Regionálním aktivu a Regionální komisi na téma zvýšení
ročních členských příspěvků FUTis, jejichž výše bude rozdělena na hráče do 15 a od 15 let.
Výše členských příspěvků bude schvalovat jarní Valná hromada SFČR.
➢ Návrh členky VV Petry Panchartkové na změnu při platbě poplatků na bankovní účet Svazu
futsalu ČR za přestupy a hostování v nižších soutěžích.
➢ Rozhodnutí Odvolací komise SFČR k odvolání TJ FC Dalmach Turnov vůči rozhodnutí
disciplinární komise SFČR včetně návrhu vyhlásit následující vzájemné utkání týmů Dalmach
Turnov a MGC Teplice jako rizikové utkání.
➢ Návrh novelizace Přestupního řádu SFČR se změnou přestupního období od sezóny
2023/24 pro kluby 1. Futsal ligy.
➢ Řešení pohledávky vůči klubu FK GMMultimedia Jablonec nad Nisou po jeho odstoupení
z 2. Futsal ligy západ.
➢ Stav vyplácení odměn reprezentantům a členům realizačních týmů.
➢ Stav závazků / pohledávek SFČR k 15. 11. 2022.
➢ Informaci o úhradě vydaných faktur a pohledávek SFČR za registrace a disciplinární
prohřešky a předání neuhrazených plateb k řešení Disciplinární komisi.
➢ Přípravu trenérského vzdělávání základní úrovně BASIC.
➢ Termíny a přípravu kurzu trenérského vzdělávání licence FAČR a kurzu UEFA B licence
včetně jmenovitého rozdělení účastníků kurzu trenérského vzdělávání licence FAČR do
dvou skupin.
➢ Informaci o předání všech smluv o spolupráci při podpoře a rozvoji futsalu pro futsalové
oblasti a kraje k podpisu za FAČR.
➢ Informaci o přípravě rozpočtu SFČR v rámci rozpočtu FAČR na rok 2023 ve spolupráci
s Finančním oddělením FAČR.
➢ Informaci o přípravě zimního semináře rozhodčích a delegátů. VV ukládá zajistit termín a
rezervace prostorů s dostatečným časovým předstihem.
➢ Prezentaci zástupce společnosti Gerflor k pokládání mobilních televizních povrchů.
➢ Informace k převodu domény futsal.cz.
➢ Informace o plánovaném testu autonomní kamery při utkání 1. Futsal ligy.
➢ Stav přípravy Galavečeru futsalu, který se uskuteční dne 10. 3. 2023 v Kutné Hoře.
➢ Přípravu charitativní akce Futsal za život včetně finále Poháru SFČR dne 20. 12. 2022
v pražské sportovní hale UNYP Arena.
➢ Návrh na úpravu povinných údajů při vyplňování zápisu o utkání.
➢ Informaci o stavu projednání podnětu ke Sboru rozhodců SFČR.

VV SFČR vyjádřil poděkování klubu FK Chrudim za výbornou reprezentaci v UEFA Futsal Champions
League a gratulaci k postupu do Elite round této soutěže.

