
 
Zápis ze schůze valné hromady  zimní ligy CHLMF 

ze dne 29. 9. 2009 

Přítomni: dle prezenční listiny  

Prog ram
 2) představení výboru zimní ligy CHLMF ročník 2009/2010 

:  1) zahájení 

3) zhodnocení minulého ročníku 
4) organizace nového ročníku 
5) listina rozhodčích 
6) zpráva o rozpočtu nového ročníku, výše startovného, zpráva o hospodaření v roce 2008 
7) diskuse 
8) závěr 

1)  schůzi zahájil p. Kupec a přivítal všechny přítomné 

2) výbor zimní ligy CHLMF ročník 2009/2010 bude pracovat v tomto složení: 
předseda : J iří K upec 
místopředseda a předseda DK: Miroslav Šrůma 
hospodář: Zbyněk Rulf 
vedoucí rozhodčích: Jaromír Novotný 
jednatel: Pavel Fára 
vedoucí STK: Petr Schlögl  
členové: Roman Wirth, Luboš Neumayer, Martin Jackl, Jaroslav Bystřický 

 
valná hromada se usnesla o novém složení výkonného výboru CHLMF, který má právo jednat 
jménem CHLMF v období mezi valnými hromadami 
 složení výkonného vý boru CHLMF: 
předseda: Jiří Kupec, 690925/2482, U Stadiónu 1502, Jirkov 431 11 
místopředseda, předseda DK: Miroslav Šrůma, 640417/0663, Obránců míru 821, Jirko v 431 11 
hospodář: Zbyněk Rulf, 721010/2449, Cihlářská 4044, Chomutov 430 03 
jednatel: Pavel Fára, 750307/2478, Ervěnická 1013, Jirkov 431 11 
komise rozhodčích

3) předseda p. Kupec stručně zhodnotil uplynulou sezónu, přečetl pořadí mužstev podle umístění ve 
všech ligách v minulém ročníku, a připomenul, že žádné tresty a pokuty se do nového ročníku 
nepřevádějí. 

: Martin Jackl, 711112/2447, Zahradní 5166, Chomutov 430 05 

4) organizace nového ročníku – p. Kupec 
• adresa sídla CHLMF: Škroupova 933, 430 01 Chomutov 
• nominace cizích rozhodčích  na turnaje 1. ligy 
• povinnost vedoucích mužstev nahlásit změnu názvu mužstva, změnu bydliště a telefonu,  

emailovou adresu klubu 
• seznámení s předběžným termínovým kalendářem ( začátek soutěže je plánovaný  21.11. 2009, 

konec 7. 3. 2010 ) 
• zimní liga se odehraje v městské sportovní hale v Chomutově (17 turnajů)  a v hale ve Spořicích 

(11 t urnajů) 
• vytvoření příkladového sazebníku trestů – p. Kupec, Šrůma 
• povinnost vedoucích mužstev nahlásit odstoupení mužstva ze soutěže, koupení nebo výměnu 

soutěže s jiným mužstvem (výměna soutěže mezi mužstvy S.L.Z.A. Žízeň a EXE unltd.)  



• povinnost mužstev mít jednotný úbor, povinné stulpny pouze v 1. lize 
• mužstvo nemusí mít na turnajích zdravotníka, členové výboru prošli zdravotnickým školením 
• povinnost každého hráče předložit občanský průkaz nebo pas v případě zjištění jeho totožnosti 
• vydávání výsledků v tisku a na internetových stránkách CHLMF 
• rozpisy soutěží budou mužstvům zaslány e-mailem 6. listopadu 2009 a budou k dispozici i na 

internetových stránkách chlmf  
• stanoven termín a způsob odevzdání soupisek mužstva a čestného prohlášení (s podpisy nejméně 

osmi hráčů odevzdat na prvním turnaji příslušné ligy před prvním zápasem mužstva). 
Neúplné soupisky a čestná prohlášení nebudou přijaty, protože slouží jako registrace klubu 
v CHLMF a tím mužstvo nesplní jednu ze základních povinností, bude potrestáno 
disciplinárním trestem a nemůže k zápasu nastoupit (kontumace zápasu ). Nesrovnalosti 
v soupiskách a čestných prohlášeních budou tvrdě peněžitě trestány).  

• schváleny propozice zimní futsalové ligy CHLMF 2009/2010 
• sponzoři zimní ligy CHLMF (pokud mají své mužstvo v soutěži platí sponzorský dar, nemusí 

platit startovné) 

5) listinu rozhodčích přečetl p. Novotný, seznámil přítomné s počtem rozhodčích v jednotlivých ligách 
a způsobem řízení zápasů 

6) zprávu o hospodaření v roce 2008 a rozpočtu na sezónu 2009/2010 přednesl hospodář p. Rulf a 
zároveň stanovil výši  startovného pro jednotlivé ligy a způsob jeho zaplacení. Startovné se hradí na 
účet CHLMF číslo : 0805727389/0800. Mužstva obdržela přidělené variabilní symboly podle 
loňského pořadí. Startovné musí být zaplaceno do pátku 30.10.2009 ! Mužstvo, které tak neučiní, 
bude ze soutěže vyloučeno! 

Startovné na mužstvo je : 1. liga – 5 100,- Kč, 2. liga – 4 500,-Kč, 3., 4. a 5. liga 4 400,-Kč 
7) proběhla diskuse ke všem projednávaným bodům 

• p. Sanko – zapisovat a evidovat první asistenci při vstřelené brance (zamítnuto) 

8) p. Kupec poděkoval všem přítomným za účast a schůzi ukončil 
 

Usnesení
1)  schválen výbor zimní ligy CHLMF ročník 2009/2010 a výkonný výbor CHLMF 

: 

2)  vedoucí mužstev byli seznámeni s adresou sídla CHLMF a číslem účtu CHLMF  
3)  schválen rozpočet a výše startovného 
4)  schválena nominace cizích rozhodčích“ na turnaje 1. ligy  

5) schváleny propozice zimní futsalové ligy CHLMF 2009/2010 
 

 
 
zapsal : Miroslav Šrůma 
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