Stretnutie kapitá nov
Informačné centrum v Ivanke pri Dunaji
18. 11. 2014 o 18:00



Džuvy
Gešajov


FC Nealko
Klasici


FC Old School
KLM


FC Patriots
Most Warriors


FK Slovan Čierna voda
THCrew

organizátor
Chýbajúci zástupcovia tímov FC Patriots, Gešajov , Klasici ani rozhodca ospravedlnenie neposlali.

Program
1. Úvod
 Info o počte registrovaných hráčov, stave financií a pod.
 Valná hromada SZMF (22.‐23.11.)
2. Návrhy na zmeny (všeobecne v rámci IML) a úpravu hracích pravidiel IML
 Požiadavky hráčov IML
 Vytvorenie disciplinárnej komisie (slušní ľudia)
 Požiadavky na zosúladenie s pravidlami SZMF
3. Požiadavky organizátorov na aktívnu spoluprácu
 Usporiadateľská činnosť
 Zapisovateľ
 Dokumentarista (vrátane fotodokumentácie)
 Nosenie lôpt, zakopnuté lopty
 Alkohol
 Neporiadok
 Spôsob komunikácie
4. Organizácia IML
 Zimný turnaj
 Začiatok jarnej časti
 Účasť na celoslovenskej súťaži
5. Disciplinárne priestupky
 Nešportové správanie (pitie alkoholu, slovné inzultácie rozhodcu, bitka)
 Neoprávnený štart hráča
 Úmyselné ovplyvňovanie výsledku stretnutia – narušenie regulárnosti súťaže
(zasahovanie do úradných dokladov)
Program bol prediskutovaný v plnom rozsahu. Nasledovný text uvádza len závery, prípadne úlohy.

Závery a úlohy
1. Valnej hromady SZMF v Nitre v dňoch 22.‐23.11. sa za IML zúčastnia M. Mališ a V. Letenay.
2. Pravidlá IML (časť herné pravidlá) sa budeme v čo najväčšom rozsahu snažiť prispôsobiť
schváleným pravidlám malého futbalu vypracovaným Slovenským zväzom malého futbalu
(SZMF).
3. V rámci návrhov na úpravu hracích pravidiel IML boli prediskutované a schválené aj nasledovné
pravidlá:
 Preberieme (po úprave) pravidlo inej ligy o chytaní sa mantinelu obomi rukami
„Pri mantineloch sa hrá ohľaduplne. Hráčom, ktorí sa ocitnú v súbojoch pri mantineloch, nie
je dovolené držať sa mantinelu obomi rukami. Krátke pridržanie sa iba jednou rukou je
povolené. Dotykom a pridržiavaním sa myslí, keď sa hráč tiesnený súperom chráni dotykom
iba jednej ruky o mantinel, alebo sa krátko pridrží. Tím, ktorého hráč sa bude držať mantinelu
obidvomi rukami, stratí výhodu pokračovať v hre. Rozhodca hru preruší, ak uzná súboj pri
mantinely za zdraviu nebezpečný a nariadi kop proti previnenému družstvu.“
 Obdobne vytvoríme pravidlo pre držanie (prišliapnutie) lopty v rohu. Po cca 5 sekundách
rozhodca hru preruší a súper zahrá nepriamy kop.
 Doteraz platné pravidlo na prekladanie zápasov sa upraví podľa nasledovných princípov:
Odložený zápas sa musí odohrať najneskôr do 14 dní od pôvodného termínu zápasu.
Aby zmena nemala vplyv aj na iné tímy a ich zápasy, náhradné termíny pre odložené zápasy
budú spravidla pred prvým zápasom kola alebo po poslednom zápase kola IML.
Termín preloženého zápasu si vyberie súper tímu požadujúceho preloženie podľa svojich
preferencií.
Zodpovednosť za koordináciu bude na kapitánovi tímu, ktorý o preloženie zápasu žiada. To
znamená, že najneskôr 7 dní pred stanoveným začiatkom zápasu, o ktorého preloženie žiada,
musí preukázateľne zabezpečiť dohodu so zodpovedným zástupcom súpera a zabezpečiť si
rozhodcu a usporiadateľa. Potvrdením zmeny bude oznámenie o zmene v rozpise zápasov.
Obmedzenie možnosti preloženia zápasov (1 tím len 1 zápas počas celej sezóny) a ostatné
časti súčasného pravidla ostanú zachované.
M. Mališ: Navyše k dohode zo stretnutia navrhujem, aby tím, ktorý o preloženie zápasu požiadal,
zaplatil správny poplatok 2,‐EUR.



Pri mantinely sa z vonkajšej strany nesmú vytvárať žiadne prekážky (bicykle a pod.), ktoré by
obmedzovali hru.
Dodržiavanie zákazu budeme monitorovať a v prípade problémov prijmeme účinnejšie
opatrenia.
4. Pravidlá hry (nie organizačné) sa budú postupne prispôsobovať pravidlám SZMF.
5. Prerokovali sme návrh na zakúpenie elektronickej časomiery a dohodli sme sa, že zakúpime
informačný panel Minisport 6 v hodnote 650,‐ EUR. Každý tím IML prispeje vo výške 50,‐ EUR.
Príspevok bude treba zložiť v nejakom rozumnom termíne, aby sme stihli panel zaobstarať ešte pred
začiatkom jarnej časti miniligy.

6. Potrebujeme získať ďalšieho rozhodcu, preto žiadame hráčov IML o pomoc. Kandidátom môže
byť človek slušný, bezúhonný, nestranný, znalý pravidiel minifutbalu, sálového futbalu alebo
aspoň futbalu. SZMF bude zabezpečovať školenia rozhodcov na nové pravidlá malého futbalu.
7. Vytvoríme minimálne 3‐člennú disciplinárnu komisiu, v ktorej budú zastúpení rozhodca a ďalší
slušní, nestranní a väčšinou akceptovaní kandidáti. Záujemcovia, hláste sa.
8. Požiadavky organizátorov na aktívnu spoluprácu
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Usporiadateľská činnosť – z diskusie vyplynulo, že z praktických dôvodov (a zo skúseností)
budeme pravdepodobne postupovať cestou poverenia konkrétnych osôb touto funkciu
za úplatu (2,‐ EUR). Aj tak však radi privítame aktívnu spoluprácu tímov bez nároku na
odmenu. Šetríme tým spoločné financie.
Zapisovateľ
V niektorých prípadoch, keď hrá tím KLM zápas, nemáme zapisovateľa (lebo hrá za KLM).
Hľadáme preto dôveryhodnú a všeobecne akceptovanú osobu, ktorá bude v prípade
potreby zodpovedne vykonávať záznam o priebehu zápasu do predtlačeného zápisu. Ak
sa nenájde občasný dobrovoľník zadarmo, budeme si za to musieť opäť priplatiť (2,‐
EUR).
Web iml.sk
Potrebujeme prispievateľov (opäť zodpovedné osoby, ktoré vedia písať bez zbytočných
gramatických chýb), niekoho (opäť dôveryhodnú a všeobecne akceptovanú osobu), kto
bude ochotný „nahadzovať“ do systému výsledky zápasov a ďalšie súvisiace informácie
(napr. Lukáš Letenay), prispievateľov za jednotlivé tímy (píšte si tam informácie o tíme,
dávajte si tam fotky, logo, ikonky dresov a pod.), web dizajnéra (a/alebo grafika) a web
mastera (zatiaľ to robí len M. Mališ sám) – Hláste sa, ak také osoby poznáte
a vedeli/chceli by pomôcť.
Dokumentarista (vrátane fotodokumentácie)
Pokiaľ nie je na zápase M. Mališ, bolo by dobré poslať k zápasu zopár zaujímavostí
a prípadne aj foto (aj z mobilu).
Nosenie lôpt, zakopnuté lopty
Organizátor zabezpečuje zberanie lôpt len počas zápasov, pokiaľ neboli zakopnuté mimo
areálu. Organizátor nezabezpečuje zber lôpt počas prestávok.
Organizátor bol poverený, aby sa pokúsil zlepšiť vzťahy s majiteľmi okolitých pozemkov,
aby nám v prípade zakopnutia loptu vrátil nepoškodenú.
Alkohol ‐ veľký problém z hľadiska komunikácie, neporiadku a pod.
Organizátor začne tento problém riešiť razantnejšie po prijatí do SZMF a schválení
nových stanov SZMF. Zápasy miniligy sa dostanú do podobnej situácie, v akej sú
štandardné futbalové zápasy, rozhodca sa počas pískania ligového kola stane verejným
činiteľom, a organizátor bude mať v prípade nevhodného správania hráčov či divákov
podporu na privolanie polície.
Vývoj v tejto oblasti bude organizátor naďalej monitorovať a v prípade potreby navrhneme
efektívnejšie opatrenia.



Neporiadok – organizátor je nútený po skončení každého jedného kola upratovať okolie
ihriska (najmä fľaše). Tímy si po zápase musia po sebe upratať.
Konkrétne opatrenia – požiadame obec o spoluprácu, aby dali viac košov a
Maťo Jaro vyrobí pre potreby IML 2 stojany na jednorazové sakle.
Vývoj v tejto oblasti bude organizátor naďalej monitorovať a v prípade potreby navrhneme
efektívnejšie opatrenia.

9. Spôsob komunikácie ‐ Organizátor nebude komunikovať cez facebook s hráčmi, formálna
komunikácia (požiadavky, program a pod.) budú komunikované len s kapitánmi, alebo ich
poverenými zástupcami.
10. Zimný turnaj bude (organizátor má zistiť najvhodnejší termín, kedy bude k dispozícii voľná
telocvičňa (pokúsiť sa sobotu 20. 12. alebo nedeľu 21. 12.)

Stretnutie kapitánov IML, 18. 11. 2014

Str. 3/4

11. Začiatok jarnej časti je plánovaný na 21.3.2015.
12. Nasledujúce stretnutie kapitánov sa uskutoční ešte pred začiatkom jarnej časti sezóny.
Informácia o termíne bude zverejnená včas na stránke iml.sk.
13. Disciplinárne priestupky – samostatný bod (nižšie)

Správa z disciplinárneho konania
Všetky tresty sa týkajú neoprávneného nastúpenia hráča tímu Gešajov P. Drozda v 9. kole proti tímu
Most Warriors.
Peter Drozd (hráč tímu
Gešajov)

Ľubomír Kostolanský
(hráč tímu Gešajov)

Tím Gešajov

Za neoprávnený štart hráča počas jeho zastavenej činnosti (aj
napriek protestom vzneseným kapitánom súpera a rozhodcu)
sa trestá nepodmienečným zastavením činnosti na najbližšie 4
súťažné stretnutia.
Hráč môže najbližšie nastúpiť až v 14.kole IML 2014‐15.
Za úmyselné ovplyvňovanie výsledku stretnutia – narušenie
regulárnosti súťaže (zasahovanie do úradných dokladov) sa
hráč trestá podmienečným zastavením činnosti na najbližšie 2
súťažné stretnutia.
Za úmyselné porušenie nariadenia o zastavení činnosti ich
hráča sa tím trestá kontumáciou výsledku stretnutia v prospech
súpera (stalo sa) a podmienečným zastavením činnosti tímu na
najbližšie 2 stretnutia.

Zapísal M. Mališ
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