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spolek amatérských hráčů

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ročník 2016

Úvodní slovo

Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti Štěpánkovické fotbalové ligy ‐ spolku
amatérských hráčů za uplynulý rok 2016.
V loňském roce 2016 se nám podařilo uspořádat již pátý ročník Štěpánkovické fotbalové ligy
neregistrovaných hráčů. Dne 8. října 2016 byly odehrány poslední zápasy ŠFL a tím ukončen čtvrtý
ročník Štěpánkovické fotbalové ligy. Do tohoto ročníku se zapojilo celkem 99 hráčů v šesti týmech.
Zápasy byly odehrány na školním hřišti ZŠ ve Štěpánkovicích a to od 17. dubna do 8. října tohoto
roku. Po vyrovnaných bojích se vítězem letošního ročníku stal tým, který ligu vyhrál premiérově a tím
je tým CLONDIKE. Tento tým skočil v uplynulých 4 ročnících shodně na 3 místě. Na druhém místě se
umístil tým KV – KLIMA ‐ GENERALI, a na třetím místě obhájce loňského ročníku tým Korea FC. Každý
tým obdržel pamětní pohár, vítězný tým si odnesl putovní pohár vítězů ligy.
Došlo také na vyhodnocení nejlepších hráčů v jednotlivých kategoriích Štěpánkovické fotbalové ligy.
Nejlepší hráč ‐ Petr Poštulka (KV‐Klima‐Generali)
Nejlepší brankář ‐ Michal Jankovský (AS Štěpáník Svoboda)
Nejlepší střelec, nahrávač ‐ Martin Pluške (Clondike)
Nejlepší obránce ‐ David Koppel (FC Statek).
Srdcař ligy ‐ Jiří Kočí (Boca Stars)
Osobnost ligy ‐ Stanislav Baránek (Korea FC)
Smolař roku ‐ Martin Duda (Korea FC)
Bojovník roku ‐ Martin Kříž (Clondike)
Objev roku ‐ Tomáš Dombek (Boca Stars)
Nejlepší univerzální hráč ‐ Martin Novák (Clondike)
Řezník ligy ‐ Michal Poštulka (KV‐Klima‐Generali)
Nejlepší přespolní hráč ‐ Lumír Jarkuliš (FC Statek)
GSM (generální sportovní manažer) roku ‐ Marek Krusberský (FC Statek)
Cenu Fair Play si odnesl tým Boca Stars
V letošním ročníku byla o naší soutěži pořízená reportáž regionální stanicí TV Hlučínsko.
Veškeré informace a výsledky mohou hráči i fanoušci sledovat na internetových stránkách
www.stepankovickaliga.cz, kde informujeme občany o pořádaných akcích a o činnosti spolku. Je zde i
bohatá fotogalerie, kde si mohou návštěvníci prohlédnout, jak jednotlivé zápasy probíhaly. I nadále
spolupracujeme s Obecním úřadem ve Štěpánkovicích, za což všem zúčastněným osobám patří velké
díky. Dále je pro nás důležitá činnost dobrovolníků, bez kterých bychom jen stěží mohli zajistit
organizaci a průběh fotbalové ligy, za což jim patřičně děkujeme a doufáme v další spolupráci.

Poděkování patří všem hráčům za pěkné fotbalové momenty, sponzorům za podporu fotbalu
a divákům za vyjádřenou přízeň. Věříme, že i v příštím již šestém ročníku 2017 se zapojí do
Štěpánkovické fotbalové ligy neméně hráčů a týmů jako letos. Nezbývá než se těšit na další ročník
fotbalové ligy, který začne již v dubnu roku 2017.

Z historie ŠFL

Štěpánkovická fotbalová liga amatérských hráčů vznikla na jaře roku 2012. Zakladatelem se
stal Antonín Kolečkář, který ve spolupráci s dalšími členy vedení ŠFL Martinem Večerkem, Tomášem
Kurkou, Danielem Riemlem vytvořili projekt Štěpánkovické fotbalové ligy amatérských hráčů. První
ročník proběhl jednokolově podle upravených pravidel malé kopané, na kterých se podíleli všichni
vedoucí přihlášených fotbalových týmů. Soutěž vznikla na základě ukončení tradičního memoriálu.
První ročník Štěpánkovické fotbalové ligy neregistrovaných hráčů byl ukončen 26. října 2012.
V prvním ročníku sehrálo 137 hráčů v osmi týmech 28 vzájemných zápasů. Zápasy byly odehrány v
měsících červenci až říjnu. Vítězem ročníku 2012 se stal tým KV – KLIMA, na druhém místě se umístil
tým HERFI, a na třetím místě se umístil tým CLONDIKE. Nejlepším hráčem byl vyhodnocen Jiří Kočí
(tým Boca Stars), nejlepším brankářem Norbert Langer (tým Herfi), nejlepším střelcem Stanislav
Stromský (tým Herfi), nejlepšími nahrávači se stali Martin Sněhota (tým FC Statek) a Miroslav Ceplý
(tým Boca Stars).
Druhý ročník Štěpánkovické fotbalové ligy sehrálo 118 hráčů v sedmi týmech a 36
vzájemných zápasech. Zápasy byly odehrány v měsících dubnu až říjnu s měsíční červencovou
pauzou. Vítězem ročníku 2013 se stal tým FC STATEK, na druhém místě se umístil tým KV ‐ KLIMA, a
na třetím místě se umístil tým CLONDIKE. Nejlepším hráčem byl vyhodnocen Martin Záloha (tým KV ‐
KLIMA), nejlepším brankářem Hynek Gratza (tým Clondike) a nejlepším obráncem Jan Dluhoš (tým FC
Statek).
V třetím ročníku Štěpánkovické fotbalové ligy sehrálo 103 hráčů v šesti týmech 30
vzájemných zápasů. Zápasy byly odehrány v měsících dubnu až říjnu s měsíční červencovou pauzou.
Vítězem ročníku 2014 se stal po roční pauze tým KV ‐ KLIMA, na druhém místě se umístil tým FC
STATEK, a na třetím místě se umístil již potřetí tým CLONDIKE. Nejlepším hráčem byl vyhodnocen
Daniel Václavík (tým KV ‐ KLIMA), nejlepším střelcem Antonín Kolečkář (tým KV ‐ KLIMA), nejlepším
nahrávačem Martin Záloha (tým KV ‐ KLIMA), nejlepším brankářem Václav Krčmařík (tým KV ‐ KLIMA)
a nejlepším obráncem Karel Kolečkář (tým Clondike).
Organizátoři věří, že se tato liga stala ve Štěpánkovicích tradičním turnajem a zpestřením
sportovního života občanů Štěpánkovic a okolí.

Popis činnosti v letošním roce

Celoroční realizace našich aktivit se konala na území obce Štěpánkovic. Činnost spolku se
skládala z organizačních schůzí a hlavní soutěže.

I. administrativní část
Březen 2016 ‐ Organizační schůze V. ročníku ŠFL.
V extrovce Hospody „Na statku“ v 18:00 hod se konala organizační schůze nového ročníku
Štěpánkovické fotbalové ligy.
Organizační schůze se zúčastnili zástupci 6 týmů. Program schůze:
úprava pravidel (doporučujeme se seznámit viz. pravidla)
stanovení termínu zahájení ročníku (17. dubna 2016)
diskuze o možných změnách
stanovení termínu odevzdání soupisek hráčů (do 1. dubna 2016)
stanovení termínu zaplacení startovného (do 10. dubna 2016)
rozlosování soutěže (vyvěšeno na internetu 1. dubna 2016)
17. dubna 2016 – Zahájení jarní části soutěže
20. července 2016 – Rozlosování podzimní části soutěže
4. září 2016 – Zahájení podzimní části soutěže
10. října 2016 ‐ Organizační schůze. V Hospodě „ Na statku“ se v 19:00 hod konala organizační schůze
k ukončení 5. ročníku ŠFL. Na schůzi byli pozváni vedoucí všech týmů. Na programu bylo projednání
veškerých záležitostí spojených s ukončením sezóny.
22. října 2016 – Slavnostní ukončení sezóny. V Hospodě Na hřišti „U Eriška a Messiho“ ve
Štěpánkovicích od 19:00 hodin se konalo slavnostní galavečer sezóny s předáním individuálních cen
nejlepším hráčům a týmům.

II. hlavní soutěž:
Každou neděli se scházejí hráči jednotlivých týmů podle rozlosování soutěže na školním hřišti
ZŠ Štěpánkovice, kde sehrají 3 utkání v časech 8:45, 9:35 a 10:25.
od 17. dubna do 25. května 2016 – jarní část Štěpánkovické fotbalové ligy
od 4. září do 8. října 2016 – podzimní část Štěpánkovické fotbalové ligy
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Konečná tabulka
P. tým
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Clondike
KV-KLIMA-GENERALI
Korea FC
AS Štěpáník Svoboda
FC Statek
BOCA STARS

zápas výhra remíza prohra skóre body
10
10
10
10
10
10

7
6
6
2
2
0

3
3
1
4
2
1

0
1
3
4
6
9

30:4
21:9
32:13
6:19
13:20
8:50

24
21
19
10
8
1

Cíl ŠFL

Štěpánkovická fotbalová liga amatérských hráčů vznikla za účelem podpory sportovních
aktivit a veřejného dění v obci Štěpánkovic. Projekt je určen rodákům ze Štěpánkovic a občanům s
trvalým pobytem ve Štěpánkovicích od dovršení 15 let, kteří již minimálně 2 roky aktivně nehrají
fotbal pod hlavičkou FAČR. Dále je projekt určen občanům všech věkových kategorií, kteří mají zájem
o sportovní dění a nevšední zážitek s možností podpořit dobrou věc v dění obce Štěpánkovic.
Cílem ŠFL je zapojit do sportu co největší počet občanů Štěpánkovic a přinášet sportovcům i
divákům potěšení a nevšední zážitek ze sportu. Snahou všech organizátorů je podporovat tradice a
kulturní dění v obci.
Chtěli bychom zapojit také více fanoušků místního klubu TJ Sokol Štěpánkovice, kteří chodí
pravidelně na mistrovská utkání jako diváci a chtěli by si taky zkusit zahrát fotbal, i když poněkud na
nižší úrovni.
Třeba se jednou příjdou i oni (hráči TJ Sokol Štěpánkovice) podívat na tebe a vezmou tě do A
či B týmu.
Neboj se oslovit některého vedoucího z týmů a přijď si zahrát, nikdo tě neodmítne.

Organizace soutěže:
vedení soutěže:
Organizátoři záležitosti:

Antonín Kolečkář

Web, foto a propagace:

Lukáš Lamla

Pokladník:

Martin Kříž

Hlavní rozhodčí:

Josef Harazim

Správce hřiště:

Ludvík Korpas

vedoucí týmů:
Stanislav Baránek

(Korea FC)

Jiří Harazim

(FC Statek)

Martin Kříž

(Clondike)

Martin Kurka

(KV‐KLIMA‐GENERALI)

Jiří Kočí

(BOCA STARS)

Daniel Riemel

(AS Štěpáník Svoboda)

Finanční a materiální zabezpečení soutěže

Veškeré vyúčtování finančních prostředků bylo průběžně předkládáno ke kontrole a vyjádření se
všem vedoucím týmů soutěže. Závěrečné vyúčtování bylo předloženo ke kontrole Obecnímu úřadu ve
Štěpánkovicích.
O předložení celkového vyúčtování za rok 2016 (příjmy, výdaje, stav pokladny)může každý hráč
požádat svého vedoucího a ten mu jistě vyhoví

Finanční hospodaření

POKLADNA
Počáteční stav (převod z roku 2015)
Členské příspěvky
Sponzorské dary
Náklady
Konečný stav (převod do roku 2017)

13 767,‐ Kč
19 800,‐ Kč
7 000,‐ Kč
19 264,‐ Kč
21 303,‐ Kč

Provozní dotace:
Obecní úřad Štěpánkovice, Slezská 520/13

„Poděkování všem našim sponzorům, dobrovolníkům a kamarádům.
Moc si vážíme Vaší důvěry a pomoci.“

