
ZÁPIS ZE SCHŮZE ORGANIZAČNÍ KOMISE ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU, z.s. 
23. 5. 2019, 18:00 hodin, Cardinal Club (Kardinála Berana 1027/10, Plzeň) 

 

Přítomen: Michael Sinkule, Michal Běl, Michal Repka, David Honomichl, Jiří Pelikán, Pavel Kravčík,  

Aleš Hess, Pavel Vodrážka 

Host: Petr Kindelmann, Pavel Daněk 

Omluven: Miloslav Šoltys st. 

 

 

Program jednání:  

1) Schválení nového ročníku venkovních soutěží 2019/2020  

• Schválení startovného: Nutné navýšení o 200,- Kč na tým na 7.700,- Kč  

Schváleno: 7 – 1 – 0  

• Harmonogram sezóny: 31. srpen začátek soutěže, 26. srpna uzávěrka soupisek, losování 19. 

srpna, do 1. srpna zaplacení startovného, nejpozději  9. srpna urgence zaplacení startovného. 

9.- 10. listopadu konec, 16. listopadu začátek kraje, záloha kraj 5.000 do 12.července.  

• Rozložení zápasů sobota - neděle: nebude zrušeno, ale možnost, že pro 3. a 4. třídy 

nebudou uplatněny týmové žádosti. 1. března zřejmě finále APF, 21. března dohrávky, 23. 

března - Uzávěrka soupisek, 28. března - začátek jara. Bude se hrát i na Velikonoce – možnost 

pro týmy bez sankcí utkání přeložit. 

• Míče pro novou sezónu: 20 ks míčů (cca. 1 míč na hřišti za víkend) + 10 ks rezerva.  

• Hřiště: 14 dní před soutěží udělat  revize hřiště, popř. společnou schůzi OK. 

• eZápisy o utkání – vytvořit PDF, spustit zkušební provoz od kraje a poháru. 

• Registrační karty hráčů (dle výsledku eZápisů) 

 

2) Schválení spuštění GDPR a jeho průběh  

• Potvrzení od vedoucích týmů: vedoucí pošle všem svým hráčům info o potvrzení souhlasu  

• Souhlasy od hráčů - členů: do září 2019. Varianta: pokud není GDPR nebude moci hráč hrát  

• Smlouva mezi APF a Estetica s.r.o.: poslat na mail, projít a podepsat (Kravčík – mail) 

 

3) Webové stránky (informace, nutné změny)  

• Zobrazení na soupisce týmu všechny hráče  (spuštěno po GDPR) 

• Prokliknutí v administraci dlouho trvá  

• Mailovky - zjištění zda tam nějaké maily jsou 

• Práce na nové tváři webu (minimálně základ do nové sezóny) 

 

4) Nábor rozhodčích a služeb (výsledky) + formulář na RO  

• Výsledky nových rozhodčích a práce s nimi (komise RO) 

• Školení RO (komise RO) 



• minimálně ještě sehnat  5 RO  

• Služby zatím stačí, klidně přes léto hledat další 

• Přes administraci formulář pro RO budou psát vedoucí týmů ze zápasu. Komentář nejdříve 

48 hodin po utkání (vytvoření možností na webu, Kravčík) 

• Zaškolení nových RO, mluvit s hráči a pomáhat s nimi. (Pak pískají utkání sami a mají 

problém, poté končí)  

 

5) Partneři a sponzoři  

• Informace o rozhodčích  

• Partnery přesunout na webu do horní lišty (Kravčík) 

• Další partner nyní pro rozhodčí   

• Investice rezervního fondu, použít 75% přebytku na roční investici s 6% garantovaných 

zhodnocením. Odsouhlaseno: 8 – 0 – 0   

 

6) Harmonogram APF na sezónu 2019/2020  

• Každá soutěž má svůj harmonogram v propozicích soutěží.  

 

7) Diskuze, různé  

• Odměn. systém rozhodčích. Zkusit navrhnout jak by podle počtu odpískaných zápasů byl 

RO odměněn. 

• Staré zápisy převádět do elektronické podoby (PDF). Vyjdou na 40.000,- od 90 let, návrh: 

každý rok min. 2 sezóny. 

 

 

Zapsal: Michael Sinkule  

 

 

 

 

 

Ověřil: Michal Běl 

 

 


