HODNOCENÍ PODZIMNÍ FUTSALOVÉ SEZÓNY 2021
POKYNY PŘED JAREM 2022
Vážení futsalisté.
Máme za sebou podzimní sezónu. Jejím největším kladem bylo, že jsme po dvou letech (naposledy
podzim 2019) odehráli všechny zápasy dle rozlosování.
V novém formátu tří soutěží bylo naplánováno 90 zápasů z kterých byly jen dva kontumovány. Což je
výborné. Rozbor toho co přinesl nový hrací formát provedeme na zahajovací schůzi před jarem a
hlavně v létě.
Kladem je určitě dramatičnost soutěží, záporem hra stále se stejnými soupeři.
Zápasy se odehráli bez větších prohřešků. Disciplinární tresty byly udělovány jen za běžné přestupky.
Hodnocení soutěží
V okresním přeboru může vyhrát v konečném hodnocení každý s vedoucí čtveřice. Budeme držet
palce Pop Servisu aby dohrál soutěž. Nebude to mít vůbec jednoduché. Sice věděli do čeho jdou, ale
také je třeba říci, že v dané chvíli mohl vzniknou nový formát soutěží jen díky jim. Za to bych jim chtěl
poděkovat.
V 1 . třídě může každý porazit každý každého i když určitě více bodů si přáli v Bílém Baletu a Stadu.
Ovšem boj o postup a medailové příčky je zcela otevřen.
Ve 2 .třídě se odpoutali od ostatních Malá Veleň a Nota „B. Na bronz myslí Rudá Hvězda.
Přálo nám počasí, mnoho nepršelo. I díky tomu nebylo mnoho zranění a hlavně ani jedno vážné.
Všechny upozorňuji, že jsme proti úrazu pojištěni. Doposud toho naši členové málo využívají. Což je
škoda. Jsou to peníze zadarmo.
Co se stále nedaří je předávání a vyzvedávání klíčů na Kocandě, otvíraní a zavíraní šaten. Vše je
přesně popsáno v příloze č.2 Propozic. Ty ale někteří vůbec nikdy nečetli. Jednou nastane chvíle kdy
nebude čím rozsvítit hřiště protože si ty klíče prostě nepředáte. Nebo se hostující tým nebude mít
kde převléknout. Zápas bude v krajním případě kontumován ve Váš neprospěch a teprve pak nastane
„tóčo“. O klíčích od šaten se radši ani nebudu rozepisovat. To slušně nejde. Čest vyjimkám. Těm se
omlouvám.
Děkuji týmům kteří dokáží do zápisu o utkání napsat i číslo utkání (Bílý Balet, Pelikans Legends,
Nota „A“, Bodlo). Není to povinné, ale potěší. Zrychlí mi to administrativu.
Vás teď čeká zimní pauza. Jarní sezónu zahájíme v pondělí 11. dubna 2022. Koncem března se
uskuteční zahajovací schůze. Do 15.3. je třeba zaplatit pronájem hřiště. Rád bych napsal, že částka
bude stejná jako na podzim. To ovšem při stoupajících cenách energií nemusí být pravda. Majitelé
hřišť mi cenu oznámí až koncem ledna 2022. Částku kterou budete platit se tudíž dozvíte až začátkem
února. MYSLETE NA TO, ŽE V BŘEZNU A DUBNU BUDETE PLATIT ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A HŘIŠTĚ!!!
Opakuji hřiště do 15.3. A částka může být vyšší než na podzim!!!
NENECHTE VYBÍRÁNÍ PENĚZ OD VAŠICH ČLENŮ NA POSLEDNÍ CHVÍLI. VYHNĚTE SE PROBLÉMŮM!!!
Ti kterých se tento apel týká si na to dají pozor. Většina z Vás nemá s placením problém.
Přeji hezké dny, předseda

