
Schůze Organizační komise APF (online), 15. 4. 2020  

 

Přítomen: Michael Sinkule, Miloslav Šoltys st., Michal Běl, Pavel Vodrážka, Aleš Hess, Michal 

Repka, Jiří Pelikán, David Honomichl 

 

Omluven: Pavel Kravčík 

 

Body jednání: 

 

1) Dluhy týmů 

- Splatnost dluhů u týmů z krajského přeboru se posouvá na 29.5.2020. 

- Případné dluhy týmů z městských soutěží budou uhrazeny z přeplatku ze sezony 

2019/20, který se bude vracet každému z týmů. 

 

2) Situace ohledně pandemie v ČR a dopad na sezónu 19/20 

- Rozhodnutí Organizační komise APF  

Z důvodu nepřehledné a nejisté situace ohledně řádného dohrání městských soutěží se 

Organizační komise rozhodla nedohrávat rozehranou sezonu 2019/20. Dnem 15. 4. 2020 

se předchozí rozhodnutí Organizační komise o odložení dohrávek podzimní části a celé 

jarní části sezony 2019/20 ruší a vstupuje v platnost zrušení dohrávek podzimní části a 

celé jarní části sezony 2019/20. V ročníku 2019/20 nebudou vyhlašováni vítězové a také 

se nebude postupovat ani sestupovat. 

 

Hlasování: Dohrání podzimu: 1 pro, 6 proti, 1 zdržel se 

Hlasování: Zrušení podzimních dohrávek, jara a anulace sezóny dle návrhu: 8 – 0 – 0 

 

- V případě, že se bude muset doplnit počet týmů v městských soutěžích od 3. tříd výše, 

budou tyto soutěže doplněny na základě návrhu Sportovně technické komise. Tento 

návrh předá ke schválení Organizační komisi do 31. 7. 2020. 

 

- Přidat na web funkci, že soutěž nebyla dohrána z důvodů pandemie ČR. – Do názvu 

jednotlivých soutěží přidat (NEDOHRÁNO) 

 

3) Návrhy pro týmy – co s přeplatkem  

- Každý tým bude osloven a předána informace o přeplatku. 

- Hospodářská a marketingová komise připraví výpočet přeplatku.  

- Každý tým má právo rozhodnout co se svým přeplatkem ze sezóny 2019/20 udělá. 

 

Návrhy: Převod prostředků do nové sezóny 20/21 

Dále ponechání části, nebo celého přeplatku k účelům dle návrhu APF 

- Projektová dokumentace na vlastní areál 

- Zlepšení webu a lepší administrativní systém  

- Podpora neziskových organizací, popř. Záchranná služba PK 

- Koupě AEG defibrilátoru 

 



4) Letní liga 

- Představit projekt a možnosti týmům.  

- Vytvořit případný přihlašovací systém v administraci. 

 

 

5) Turnaj v PS4 

- Informace o zahájení přihlášek pro turnaj ve FIFA 20 na PS4 pro členy APF 

 

 

6) Jak využít současný stav pro lepší provoz/rozvoj 

- Bude zahájena vyšší aktivita pro webové stránky, eZápisy, atd. 

 

7) Diskuze, různé 

- Bez podnětů 

 


