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Zápis ze schůze valné hromady letní futsalové ligy CHLMF ze dne 9. 2. 

2009 

Přítomni: dle prezenční listiny  

Prog ram
1) zahájení 

: 

2) představení výboru letní futsalové ligy 
3) složení výkonného výboru CHLMF 
4) zhodnocení minulého ročníku 
5) zpráva o rozpočtu minulého ročníku 
6) organizace nového ročníku 
7) představení listiny rozhodčích 
8) zpráva o rozpočtu na tento ročník 
9) diskuse 
10) závěr 

 
1)  schůzi zahájil předseda p. Kupec a přivítal všechny přítomné 

2)  p. Kupec představil vedoucím mužstev složení výboru letní ligy 2009  
předseda : Jiří Kupec 
místopředseda a předseda DK: Miroslav Šrůma 
hospodář: Zbyněk Rulf 
vedoucí komise rozhodčích: Luboš Neumayer 
jednatel: Pavel Fára 
vedoucí STK: Petr Schlögl  
členové: Roman Wirth, Jaromír Novotný, Martin Jackl, Jaroslav Bystřický 
 
komise rozhodčích: Luboš Neumayer, Jaromír Novotný, Martin Jackl 
disciplinární komise STK: všichni členové výboru CHLMF  
 

3) valná hromada se usnesla o složení výkonného výboru CHLMF, který má právo jednat 
jménem CHLMF v období mezi valnými hromadami 

složení výkonného výboru CHLMF: 
předseda: Jiří Kupec, 690925/2482, U Stadiónu 1502, Jirkov 431 11 
místopředseda, předseda DK: Miroslav Šrůma, 640417/0663, Blatenská 4014, 

Chomutov 430 03 
hospodář: Zbyněk Rulf, 721010/2449, Cihlářská 4044, Chomutov 430 03 
komise rozhodčích: Martin Jackl, 711112/2447, Zahradní 5166, Chomutov 430 05 
jednatel: Pavel Fára, 750307/2478, Ervěnická 1013, Jirkov 431 11 



4)  předseda p. Kupec stručně zhodnotil průběh uplynulého ročníku, připomenul tresty a 
pokuty      převedené do nového ročníku 

5)  zprávu o hospodaření v roce 2008 přednesl za nepřítomného hospodáře p. Kupec 

6)  p. Kupec zahájil nový ročník a informoval zástupce mužstev o následujících 
skutečnostech: 
• adresa sídla CHLMF: Škroupova 933, 430 01 Chomutov 
• změna názvu soutěže na letní futsalová liga CHLMF 
• hrát se bude v multifunkčním areálu Duha v Cihlářské ulici v Chomutově na umělé t rávě 
• úprava propozic letní futsalové ligy 
• systém soutěže 
• zařazení mužstev do soutěže podle jejich umístění v minulé sezóně  
• povinnost vedoucího mužstva včas nahlásit všechny změny (název mužstva, vedoucího 

– jeho adresu, telefonní číslo, e-mail atd.)  
• systém postupu a sestupu 
• pokuty za kontumace zápasů, vyloučení ze soutěže 
• pořadatelé nebo rozhodčí mají právo zabránit v hraní hráči, který je podnapilý nebo pod 

vlivem drog 
• předběžné termíny turnajů, časy zápasů 
• do zápisu o utkání bude dopsán vedoucí mužstva, trenér a zdravotník 
• technické zabezpečení soutěže 
• peněžní odměny a poháry v jednotlivých ligách 
• způsob vyplnění a termín odevzdání soupisek a čestného prohlášení mužstva 
• zápis o utkání musí být vypsán u stolku služby nejpozději 10 minut před začátkem 

utkání 
• výše pokut v případě nedodržení stanovených termínů 
• sponzoři letní futsalové ligy. Pokud mají své mužstvo v soutěži – zaplatí sponzorský dar 

a nemusí platit startovné. 
• spolupráce s mediálními partnery 

7) listinu rozhodčích přečetl vedoucí komise rozhodčích p. Neumayer, seznámil vedoucí 
mužstev s počtem rozhodčích v jednotlivých ligách  
• rozhodčí při zápase bude zapisovat důležité údaje na papírek. Po jeho skončení dopíše 

za účasti kapitánů podrobnosti do zápisu o utkání a společně je stvrdí podpisem.  
8) zprávu o rozpočtu a informace týkající se finančního zabezpečení nového ročníku letní ligy 

přednesl   p. Kupec 
• výše startovného v jednotlivých ligách – termín a způsob zaplacení 
• disciplinární trest  v případě pozdního zaplacení 

9) proběhla diskuse ke všem projednávaným bodům  
• proč se turnaje letní futsalové ligy nehrají na přírodní trávě – CHLMF se v blízkém 

okolí nepodařilo sehnat vhodné hřiště 
• přestupy hráčů (neinformovanost mužstev, ze k terých hráč přestoupil) – vedení CHLMF 

formou SMS nebo e -mailem tuto skutečnost nahlásí bývalému k lubu 
10) p. Kupec poděkoval všem přítomným za účast a schůzi vedoucích mužstev ukončil 

 
 

Schváleno
1) složení výboru letní futsalové ligy CHLMF 2009 

:  



2) složení výkonného výboru CHLMF 

3) propozice letní futsalové ligy  CHLMF 2009 
4) schválen rozpočet a výše startovného 

 
 
zapsal : Miroslav 

Šrůma 
 


