Komise mládeže Olomouckého krajského
fotbalového svazu
ZápisKMOL-KFS č. 6 – 2018ze dne 16. listopadu 2018
(Olomouc – hala UP)

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

Průběh jednání:
1. Kontrola usnesení a úkolů ze zápisu číslo 5. 10/2018
2. Nymburk – seznámení s novým ředitelem STO
3. Vyhodnocení akcí + informaceOndrášovkaCup,výběry OFS v Šumperku a hala
Olomouci, Létající týmy, Mezikrajská soutěž
4. Plán akcí na měsíc listopad a prosinec + Informace ke školení „C“ a „B“ licence
5. Informace ke kempu dívek
6. Ostatní

v

Ad1.
Během podzimní částiprobíhala kontrola splnění manuálu SpSM a účasti trenérů na
soutěžních utkáníchs následným vyhodnocením.
Ad2
Dne 17. října 2018proběhlo v Nymburce seznámení s novým ředitelem STO panem Jiřím
Kotrbou. Byli jsme obeznámeni s aktuální situací na FAČRa ujištěni, že bude snaha o
zachování všech současných projektů a akcí, které doposud probíhají.
Ad 3
V měsíci říjnu a listopadu se konalo několik akcí mládeže: hrála se předkola
OndrášovkaCupu v Prostějově ( U9, U10, U11, U12, U13) vše proběhlo dle plánu, konal se
výběr OFS U11 a U12 v Šumperku, kde byli vítězové v kategorii U11 – OFS Olomouc a U12
– OFS Šumperk a také se už odehrál halový turnaj U11 a U12 v Olomouci na UP hale.
Vítězové halového turnaje U11 –Olomouc, U12 – Olomouc.
Výběry OFS mají charakter 3 turnajů, ze kterých vzejdou součtem bodů vítězové.
V kategorii U12 vítěz postupuje do semifinále turnaje do Hluku – květen 2019.

Dále probíhaly akce „Létajících týmů, kde jsme byli na dvou místech – v Kožušanech a
Bělotíně – obě akce přitáhly na hřiště spoustu dětí, rodičů a hlavně trénérů z okolí, pro které
je hlavně projekt určen. Poděkovaní patří Lukáši Bartoňovi GTM OFS Ol a Honzovi Kročovi
GTM OFS Přerov za celkovou organizaci akcí.
V listopadu se konaly Mezikrajské soutěže U13 a U14, kde jsme zajížděli do
Jihomoravského kraje s výsledky U13 JIH-OL 10:2 a U14 JIH-OL 0:1 a do Pardubického
kraje s výsledky U13 PAR-OL 5:4 a U14 PAR-OL 0:5.
Měli jsme ještě odehrát utkání mezi Olomouckým KFS a krajem Vysočina, ale hosté se spletli
v termínu, takže utkání bude dohránu v měsíci březnu 2019.
Všem člůnům KM a TMK byly předloženy vyúčtování akcí a rozpočty na další turnaje.
Ad4
V listopadu a prosinci budou probíhat školíci semináře „C“ licence, Grassroots „C“ licence a
„B“ licence. O kurzy je eminentní zájem, proto TM úsekOlKFS uvažuje o spuštění dvou kurzů
„B“ licence za rok….bude projednáno.
Od 1. 1. 2019 budou po rozhodnutí VV FAČR kurzy znovu v kompetenci okresů a krajů a
v koordinaci s úsekem Trenérsko metodickým v Praze.
Dne 26. a 27. 11. 2018 nás čekají semináře SpSM a GTM v Nymburce, kde budou dané
problematiky důkladně projednány.
Dále nás čekáji další akce „Létajících týmu“ ve Chválkovicích, Hranicích a další jsou
v jednání.
Dne 29. 11. proběhne další z řad výběrových tréninků Olomoucké krajské akademie
v Olomouci….(Umělá tráva Sigma)
Ad5
Dne 13. 11. 2018 proběhl na Nových sadech Kemp dívek, kde se pod vedením trenérů
Milošem Novotným s Janou Blahovou setkalo 12 dívek ročníku 2005.
Programem byly dvě tréninkové jednotky + oběd.
Na jaře roku 2019 proběhne další kemp, který bude rozšířen o hráčky ročníku 2006.
Smyslem kempů je příprava na Olympiádu dětí a mládeže.
Ad6
Martin Kotůlek zhodnotil turnaje MKS
Řešil se způsob nominací + doporučení
Dotaz byl na vznesen na předvýběr pro Akademii
Neustálá podpora regionálních tréninků
Jan Kroča zhodnotil vývoj vztahů mezi Přerovem, Kozlovicemi a Hranicemi.
Situace má setrvalý stav, budou probíhat další jednání, hlavně na semináři SpSM
v Nymburce.
Dále se projednávalo cestovné z hlediska cesty hráčů nebo realizačních týmů na utkání či
turnaje OFS nebo KFS.
Návrh na projednání Nymburk: vrátit zpět výběr OFS U12 a U11 na soutěž SpSM a né na
status.

Vypracoval:Lukáš Staroba

Dne:26. listopadu 2018

