Komise mládeže Olomouckého krajského
fotbalového svazu
ZápisKMOL-KFS č. 1 – 2019ze dne 19. února 2019
(Olomouc – KFS)

Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

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

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

Kontrola usnesení a úkolů ze zápisu číslo 6. 12/2018
Vyhodnocení akcí prosinec - leden
Termínová listina akcí a rozpočet KM a TMK pro I. a II. pololetí 2019
Porada GTM KFS a OFS – vyhodnocení práce a plán na I. pololetí 2019
Trenérské licence – školení a doškolení „C“ a „B“ licence
Informace ke kempu dívek, MKS a okresním výběrům
Kontrola trenérských licencí
Ostatní

Ad1
V Praze byl projednán se zástupci FAČR návrh na složení okresních výběrů U11 a U12.
Výsledkem je, že výběrů se nemohou účastnit hráči klubů mající statut SpSM (hráči
okresních SpSM hrát můžou).
Staroba, Bartoň
Ad2
V lednu se konal v Hluku halový turnaj O pohár předsedy řídící komise Moravy kategorie
U14. Výběr Olomouckého kraje se umístnil na 3. místě a nejlepším hráčem byl vyhlášen hráč
Tomáš Knebl.
Vitonský
Ad3
Byl vypracován plán akcí a rozpočet na I. pol. 2019
Členům KM a TMK byla předložena termínová listina akcí a rozpočet pro I. a II. pololetí 2019
Termínová listina i rozpočet jsou v příloze tohoto mailu.
Staroba, Vitonský

Ad 4
Dne 3. 1. 2019 proběhla schůzka GTM KFS a OFS.
Na programu bylo vyhodnocení práce ve II. pololetí 2018 a plán na I. pololetí 2019
Každý GTM OFS se vyjádřil k fungování a komunikaci ve svém okrese.
Porady budou probíhat pravidelně se snahou koordinovat společně činnost v celém kraji.
GTM KFS a OFS
Ad5
V lednu, únoru a začátkem března proběhly školení a doškolení „C“ licence (Olomouc,
Prostějov, Šumperk) a 3. a 4. blok, „B“ licence. Dne 23. 2. 2019 jsou naplánovány závěrečné
zkoušky „B“ licence. O kurzy je eminentní zájem, proto TM úsekOlKFS uvažuje o spuštění
dvou kurzů „B“ licence a více kurzů „C“ licencena rok2019….návrh termínů bude
prodiskutován s lektorem FAČR.
Od 1. 4. 2019 budou po rozhodnutí VV FAČR trenérské kurzy znovu v kompetenci okresů a
krajů a v koordinaci s úsekem Trenérsko metodickým v Praze a lektorem FAČR.
Ceny kurzů jsou plně v kompetenci kraje a okresů……domluvili jsme se na částkách: „C“
licence 800,-, GR „C“ licence 1500,-, „B“ licence 3000,- a doškolení „C“ a „B“ 400,-.
Staroba, Vitonský
Ad6
Dne 19. 03. 2019 proběhne na stadionu 1. HFK OlomoucII. Kemp dívek, kde se pod
vedením trenérů Milošem Novotným s Janou Blahovou sejde výběr dívek narozených v roce
2005-2006. Akce slouží k výběru dívek na Olympiídu dětí a mládeže.
Dále se komise zabívala termíny a místy konání akcí mládeže, které jsou taktéž v příloze
tohoto mailu.
Staroba
Ad7
Proběhla kontrola obsazení trenérů a jejich licencí v krajských i okresních soutěžích.
Vitonský
Ad8
Po konzultaci při školení v okresech, které pořádaly školení „C“ licencí komise dospěla
k názoru, že by pohla vzniknout materiální podpora ze strany kraje pro nákup „BAGO“
branek.
Bude projednáno na VV OLKFS
Páral
Byl projednán návrh na výměnu týmů v KS st. přípravek-Slovan Černovír za SK Chválkovice.
Komisy byly předány informace k projektům „Škola v pohybu“ a Škola v pohybu pro učitele“.
Dále bylo doporučena a zaslána klubům informace ohledně zdravotní způsobilosti hráče---do
18 let – zákonný zástupce.
Komisi byla představena vize fungování mládežnických kategorií pro SR 2019/2020
Bartoň
KM pověřuje Lukáše Bartoně funkcí tzv. oordinátora soutěží mládeže – jeho úkolem bude
koordinovat soutěže mládeže s STK a sekretářem O-KFS.

Další schůze je naplánována na 16. 04. 2019 od 13:30 hod.

Vypracoval:Lukáš Staroba

Dne:1.března 2019

