Komise mládeže Olomouckého krajskéhofotbalového svazu a
Trenérsko-metodická komise Olomouckého krajského fotbalového svazu
ZápisKM a TMKOL-KFS č.2 – 2019/2020 ze dne 3. září 2019
(Olomouc – KFS)

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Petr Strnad, Oldřich Vitonský,Lukáš Bartoň, JanKroča,Lukáš Staroba, Radim
Netopil
Roman Páral, Bohuslav Charvát, Matěj Vybíhal, Jan Malysa
Michal Hrubý

Průběh jednání:
1. Kontrola usnesení a úkolů ze zápisu číslo 1 08/2019 a informace z KM Morava
2. Termínová listina akcí a KM a TMK pro II. pololetí 2019 – úpravy + doplnění
3. Termíny a místa konání Ondrášovkacupu – úkoly a povinnosti GTM
4. Mezikrajská soutěž U13 a U14
5. Akce Můj první gól
6. 2. Grassroots konference – Bea centrum
7. Akce grassrootsweek
8. Trenérské licence – školení a doškolení „C“ a „B“ licence
9. Kontrola trenérských licencí
10. Ostatní

Ad1
Předseda komise mládeže přivítal všechny přítomné…
Sekretář KM a TMK seznámil zúčastněné se zápisem z KM Morava ze dne 2. 9. 2019.
Na tomto zasedání se znovu probírala problematika podpory mladších dorostenců, jako
nejohroženější kategorie mládeže (větší propagace, propojení se SŠ, motivace trenérů…)
Dále se KM Morava zabývala otázkou seminářů pro trenéry KP a KS dorostu a využití
„Létajících trenérů“. KM Morava dále navrhovala založit turnaj pro krajské výběry kategorií
MD jako Memoriál Josefa Šurala – najít vhodný termín a ekonomické zabezpečení (podíl
krajů, nadace apod.)
V neposlední řadě se KM Morava zabývala stavem školení licence „C“ a „B“ a komise
konstatovala, že každý kraj je schopen zabezpečit školení trenérů a lektorskou činnost
kvalitně a v požadovaném rozsahu bez lektorů FAČR a to za nižší náklady FAČR.

Ad2
KM dopnila a upravila termínovou listinu. Nejpodstatnější změny se týkají zrušení halové
sezóny U13 a U15 v Třebíči, tudíž není povinností krajů hrát kvalifikace. KM této situace
chce využít a uspořádat halový turnaj výběrů OFS U13 na Čajkovského s finanční podporou
RFA.
Ad3
Sekretář KM seznámil přítomné s termínovou listinou OC a byla vybrána místa pro sehrání
předkvalifikací a kvalifikací OC. Za akce zodpovídají GTM OFS s návazností na GTM KFS.
Akce budou probíhat na více místech a to V. Týnec, Hranice, Moravský Beroun, Olšany,
Chválkovice, 1. HFK Olomouc, Šumperk a Prostějov.

Ad 4
KM se zabývala složením kádrů U13 a U14 a způsobem výběru hráčů. Trenéři daných
kategorii konzultují výběr s GTM OFS a GTM KFS odsouhlasuje konečnou podobu nominace
a rozesílá do klubů. Tento měsíc jedeme do Opavy sehrát utkání s Moravskoslezským KFS.
Ad5
KM se dohodla na místě konání akce Můj první gól, která připadla na Konici. FAČR poskytuje
podporu pouza této akci, ostatní náborové akce mohou probíhat, ale bez finanční podpory
FAČR.
Ad6
KM se zabývala termínem 2. Grassroots konference, která se uskuteční dne 1. 10. 2019
v Bea centru. GTM OFS s GTM KFS mají za úkol vytvořit program a rozeslat pozvánku na
všechny kluby v okresech. Dne 30. 9. 2019 kdy bude zasedat komise se vše projedná do
definitivní podoby.
Ad7
TMK upravila a doplnila školení a doškolení všech licencí. Dále se dohodla, že vypíše dvě
UEFA „B“ licence a podle zájmu uchazečů se rozhodne, zda se uskuteční obě nebo jen
jedna. Pro spuštění licence je potřeba minimálně 12 přihlášených.
TMK vypsala termín doškolení „C“ a „B“ licence a to v termínu 4. 1. 2020.Místo bude
upřesněno, ale předpokladem je aula FTK – Olomouc - Neředín.
Ad8
Pan Kalina požádal o kontrolu trenérských licencí a TMK mu vyhověla.
Kontrola bude probíhal do 30. 9. 2019.

Další schůze je naplánována na 30. 9. 2019 od 12:30 v sidle KFS Ol.

Vypracoval:Lukáš Staroba

V Olomouci dne:6.září 2019

