Komise mládeže Olomouckého krajského
fotbalového svazu
ZápisKMOL-KFS č. 5 – 2018ze dne 1. října 2018
(Olomouc)

Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

Petr Strnad,Pavel Pumprla, Oldřich Vitonský, Lukáš Staroba, Lukáš Bartoň,
Jan Malysa, JanKroča, Matěj Vybíhal, Radim Netopil, Karel Zelinka, Michal
Uhřík, Michal Hrubý
Karel Richter, Martin Kotůlek, Matěj Vybíhal
Roman Páral - garant KM OKFS
Bohuslav Charvát –garant TMK OKFS

Průběh jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola usnesení a úkolů ze zápisu číslo 4. 8/2018
Zhodnocení akcí v měsíci září a plán na říjen 2018
Vyúčtování a vyhodnocení akcí Kouba CUP, Měsíc náborů, průběžné Ondrášovka
Informace a rozlosování k okresním výběrům U11 a U12
Soutěže přípravek
Halový turnaj pro starší a mladší žáky
Kemp dívek
Ostatní

Ad1.
Během podzimní části bude probíhat kontrola účasti trenérů na soutěžních utkáních a
následně proběhne vyhodnocení a zpráva.
Problematika startu hráčů v různých kategoriích – byl zaslán manuál na jednotlivé OFS
k oprávněnosti startu v jednotlivých kategoriích.
Změna ve složení realizačních týmů okresních výběrů U14 a U13 – U14 Jan Kroča, U13
Matěj Vybíhal – schváleni VV.
U akce Měsíc náborů – Můj první gól nebyl schválen příspěvek 5.000,- od OKFS.
Úhrada haly v termínu 25. 11. 2018 – zabezpečen.

Začátkem měsíce září se konal dvoudenní seminář v Nymburce pro GTM OFS.
Proběhlo focení všech GTM OFS. Program se dále věnoval koncepci výchovy a tréninku
dětí, koncepci sportovní výchovy dětí v předpřípravkových kategoriích a spolupráci s rodiči.
Odpoledne pak následoval ukázkový trénink mladší přípravky s odborným výkladem lektorů.
FAČR. Druhý den probíhaly výstupy GTM OFS k daným tématům – všeobecná pohybová
průprava dětí, školní TV 1.-2. třída…..

Dne 18. 9. 2018 se konala opět v Nymburce 2. Národní Grassroots konference. Program se
zaměřoval na rozvoj fotbaluv ČR, seznámení s novými a stávajícími projekty, licenčním
manuálem, vzděláváním trenérů a na závěr měl přednášku Mgr. Jakub Beneš – manažer
mládeže SK Sigmy Olomouc na téma Sigma pro region, region pro Sigmu. Tento projekt
a celkové nastavení Olomouckého kraje ve spolupráci s okresy, akademií a GTM byl
označen za velmi pozitivní pro rozvoj fotbalu v regionu.
Ad2
V měsíci září se utkaly v mezikrajské soutěži výběry kategirií U13 a U14 Olomouckého
a Moravskoslezského kraje s jasnou převahou kraje Moravskoslezského.
Dále se konaly předkvalifikace Ondrášovka Cupu v Hranicích, Velkém Týnci a Prostějově.
V říjnu pak pokračují každou středu kvalifikace OC v Prostějově kategorií U8 – U13.
Poslední zářijový týden se konaly Měsíce náborů v Uničově, Čechovicích, Všechovicích a
Postřelmově. S velkým zapálením se trenéři věnovali všem dětem a odměnou jim byly
úsměvy, nadšení a radost z pohybu všech dětí. Akce se celkově účastnilo přes 500 dětí.
V řijnu jsou naplánovaný také akce „Létajících týmů“. 10. 10. se koná ukázkový trénink
v Kožušanech a 12. 10. v Bělotíně. Akce se účastní tři trenéři, kdy dva trénují s dětmi a jeden
komunikuje s trenéry, rodiči, funkcionáři. Do akce jsou zapojeni okresní GTM, krajský GTM i
trenéři s akademie. Snahou je přenést nové trendy ve vedení dětí na trenéry v Ol. kraji.
Fotografie a informace ze všech akcí budou v galerii na stránkách KFS a jednotlivých OFS.
Ad3
Všem člůnům KM byly předloženy vyúčtování a rozpočty na další akce a turnaje.
Ad4
V Šumperku se dne 9. 10. uskuteční turnaj okresních výběrů OFS kategoríí U11 a U12.
Ve všech okresech proběhly výběrové tréninky s následnou nominací.
V turnaji nesmí startovat hráči klubů majicí statut SpSM.
Další turnaj se uskuteční v hale Čajkarény 25. listopadu 2018 a třetí turnaj během jara.
Celkový výtěz turnaje okresních výběrů katrgorie U12 postupuje do kvalifikačního turnaje
pásma východ do Hluku. Celostátní finále se koná v červnu v Praze.
Ad5
Po dohodě KM a TMK bude na soutěž krajského přeboru přípravek delegován jeden
rozhodčí.
Ad6
Dne 24. 11. se uskuteční v Čajkaréně kvalifikační halový turnaj ml. žáku kategorie U13.
Dne 25. 11. bude pokračovat turnaj okresních výběrů U11 a U12 v hale Čajkarény.

Ad7
V Kostelci se na podzim uskuteční kemp dívek, který bude sloužit jako příprava na Letní
olympiádu dětí a mládeže. Na jaře se budou konat další dva kempy. Termíny a místa kempů
budou upřesněny. Rozpočet na jeden kemp je 15.000,-.
Ad8
Ostatní:
Vyúčtování a výsledky Kouba Cup – předloženy.
Ondrášovka Cup
- problémy s nedostavením se družstev
- týmy nemohly vyplnit zápis – špatně nahlášeni, nenahráni do zápisu
- rozpočet na rozhodčí 63 tisíc – bude uhrazen od FAČR na základě faktury
3. kolo mezikrajské soutěže kategorií U14 a U13 mezi Olomouckým krajem a Vysočinou
proběhne 24. 10. 2018 v Hranicích.

Termín příštího zasedání KM a TMK bude 15. 11. 2018 od 16.00 v zasedací místnosti OKFS.

Vypracoval:Lukáš Staroba

Dne:10. října 2018

