Komise mládeže Olomouckého krajského
fotbalového svazu
ZápisKMOL-KFS č. 2 – 2019ze dne 16. dubna 2019
(Olomouc – KFS)

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

Průběh jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola usnesení a úkolů ze zápisu číslo 1. 02/2019
Informace z KM Morava a FAČR
Vyhodnocení akcí březen - duben
Termínová listina a plán kcí KM a TMK duben – červen2019
Trenérské licence – školení a doškolení FAČR „C“ a UEFA „B“ licence
Informace ke kempu dívek, MKS aokresním výběrům U11 a U12, Škola v pohybu
Ostatní

Předseda KM přivítal všechny zúčastněné a představil program jednání:

Ad1
Proběhla kontrola úkolů ze zápisu č. 1. 02/2019
Úkoly byly splněny.
Ad2
KM Morava se na svém posledním jednání zabývala problematikou kategorie mladšího dorostu ve smyslu
úbytku hráčů v této kategorii. Byly popsány problémy a důvody úbytku hráčů a navrhnuty kroky ke zlepšení
situace. Podpora by měla jít jak cestou propagace středoškolských turnajů (středoškolky), zimní ligy
mladšího dorostu tak formou vzdělávání trenérů v této kategorii.
KM Ol KFS se zabývala vznikem krajské soutěže mladšího dorostu, která je tak potřebná k zastavení
úbytku hráčů v této kategorii.
KM Ol KFS bude celou situaci monitorovat a GTM OFS budou informovat a analyzovat kluby, které by měli
od soutěžního ročníku 2019-2020 zájem o KS ml. dorostu.
V minulosti se několik týmů přihlásilo, ale počet byl nedostačující (minimálně 6 týmů).
GTM KFS, GTM OFS

Ad3
V měsíci březnu proběhlo několik akcí: 2.-3.3. se konalo školení trenérů licence FAČR „C“ v Šumperku
s účastí 30-ti trenérů. Školení se uskutečnilo na ZŠ Sluneční, kde jsou dobré podmínky jak pro teoretickou
tak praktickou část výuky.
Dne 19. 3. se konal Kemp dívek, ve kterém se dívky připravují na Olympiádu dětí a mládeže, která se letos
koná dne 24. – 27. 6. 2019 v Liberci a Jablonci.
Dne 20. 3. proběhlo 3. kolo MKS mezi Olomouckým KFS a KFS Vysočina U14 a U13 s výsledky 2:6 a 5:13.
Utkání se odehrála na stadionu HFK Olomouc, které dispnuje umělou trévou, kterou jsme využili.
Dále probíhají akce Škola v pohybu pro MŠ a ZŠ a ukázkové tréninkové jednotky v malých klubuch.
GTM KFS, GTM OFS
Ad4
V následujících měsících (duben-červen) KM a TMK čeká několik akcí:
Dne 23. 4. se odehraje 7. kolo MKS mezi Olomouckým KFS a Zlínským KFS….utkání se odehrají
v Hranicích od 11:00 a 12:30 hod.
Dne 24. 4. se uskuteční na KMK Přerov turnaj OFS U11 a U12, kdy se výběry střetnou potřetí a vítěz
kategorie U12 postupuje na Memoriál V. Betky do Třebíče (30. 4. – 1. 5. 2019).
Dne 29. 4. 2019 proběhne v Prostějově na ZŠ E. Valenty akce Škola v pohybu pro učitele. Semináře se
můžou zúčastnit učitelé TV na ZŠ z celého kraje. Momentálně je přihlášeno 20 učitelů. Od akce
podporované FAČR si slibujeme zlepšení výuky TV na základních školách s výměnou zkušeností všech
zúčastněných.
Dne 30. 4. se odehraje 5. koklo MKS mezi Královéhradeckým KFS a Olomouckým KFS.
Dne 18. 5. se uskuteční v našem kraji finále Ondrášovky kategorie U12, které se uskuteční v Šumperku.
Ve dnech 4. – 6. 6. se bude konat finále MKS U13 ve Velkých Losinách.
Ve dnech 4. – 5. 6. se uskuteční v Olomouci republikové finále MC Donald´s Cup
Ve dnech 23. – 28. 6. se budou konal IX. Letní olympiády dětí a mládeže v Liberci a Jablonci
Dále se chystá měsíc náborů, GTM OFS mají za úkol obsadit místa ve svém okrese pro propagaci a rozvoj
fotbalu mládeže s podporou FAČR – OFS Přerov (Tovačov), OFS Jeseník (Javorník – 7. 5. 2019)
KM připravuje termín pro Grassroots konferenci, která se uskuteční v Olomouci v termínu září – říjen 2019.
GTM KFS, GTM OFS
Ad5
Trenérsko-metodická komise se společně s GTM OFS a lektorem FAČR domluvila na organizování školení
licencí FAČR „C“, Grassroots „C“, UEFA „B“ a doškolení trenérů.
Přehledný manuál bude zpracován
GTM KFS + GTM OFS
Ad6
Komise projednala připravované akce a domluvila se na personálním obsazení.
Ad7
KM doporučujeSTK od SR 2019-2020 navýšit dobu utkání mladších žáků na 2x35 minut a utkání starších
žáků na 2x40 minut.
KM doporučuje STK, aby v případě přihlášení Slavoje Bruntál do KS mladších žáků od SR 2019-2020 tuto
přihlášku přijala.

Další schůze je naplánována na 28. 05. 2019 od 13:30 hod.v prostorách Olomouckého KFS.

Vypracoval:Lukáš Staroba GTM Ol KFS

Dne:18.dubna 2019

