Komise mládeže Olomouckého krajskéhofotbalového svazu a
Trenérsko-metodická komise Olomouckého krajského fotbalového svazu
Zápis KM a TMK KFS Ol.č.1 – 2020 ze dne 28. ledna 2020
(Olomouc – KFS)
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

Průběh jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Informace z KM Morava v návaznosti na KM FAČR ze dne 24. 1. 2020
Vyhodnocení akcí KM + TMK v měsici lednu 2020
Trenérské licence – školení a doškolení FAČR „C“ a UEFA „B“ licence
Termínová listina akcí KM a TMK pro I. pololetí 2020
Ostatní

Ad1
Sekretář komise mládeže přivítal všechny přítomné…
Sekretář KM a TMK seznámil zúčastněné se zápisem z KM Moravy, která se konala dne 24.
1. 2020 v Hluku při turnaji O pohár předsedy ŘKM.
Na tomto zasedání se znovu probírala problematika podpory mladších dorostenců, jako
nejohroženější kategorie mládeže – úbytek hráčů (finanční podpora klubům, spolupráce
krajů, vzdělávání trenérů ml. dorostu, nastoupení cizích hráčů pod hlavičkou jednom klubu
Dále se KM Moravy zabývala termínovou listinou a místy konaní akcí v I. polovině roku 2020.
Po konzultaci sekretáře KM KFS Ol. s panem Vonáškem byly odsouhlaseny místa a termíny
pro Olomoucký kraj.
Dále se KM Moravy zabývala založením turnaje pro krajské výběry kategorií MD jako
Memoriál Josefa Šurala. Ve výběrech budou moci startovat pouze hráči krajských přeborů a
nižších soutěží. Se zahájením se počítá na podzim 2020. Turnaj se bude hrát obdobně jako
MKS U13, U14.
KM Moravy navrhuje zabývat se možností zatraktivnění Středoškolského poháru, se
zvážením možnosti vytvoření projektu pro U16 na SŠ.

KM FAČR nepočítá v rozpočtu s prostředky na podporu krajských středisek mládeže.
KM Moravy doporučuje KFS nadále podporovat v rámci kraje kluby ze svých prostředků.
KM Moravy projednala návrhy na změny v soutěžích U13. Hra na hřišti tzv. vápno – vápno,
v rozestavení 8+1, s hrou na velké brány. KM Morava po projednání navruje KM FAČR
vyzkoušet tento model v utkáních MKS na jaře 2020, včetně finálového turnaje
s vyhodnocením a závěry na KM FAČR v červenci.
Ad2
V měsici lednu proběhla akce Halový turnaj O pohár předsedy ŘK Morava v Hluku.
Hodnocení tohoto turnaje se ujal Jan Kroča – trenér U14, který turnaj hodnotil velmi pozitivně
a jejímž výsledkem je velice pěkné 2. místo!
Ad3
Dne 18. – 19. ledna proběhly závěrečné zkoušky UEFA „B“ licence.
Kurzu se zúčastnilo 23 trenérů a 21 úspěšně zkoušky splnilo. Ve dvou případech se to
nepodařilo (jeden s trenérů nesplnil test a druhý musí zopakovat ukázkový trénink.
Dále probýhá kurz UEFA „B“ licence II. který TMK KFS Ol. vypsalo na žádost klubů a trenérů
v okresech. Do kurzu nasloupilo 21 trenérů a mají za sebou 2 běhy.
Ad4
Největší akce jsou naplánovány na 2. - 3. 5. 2020 – Finále Ondrášovky U13 v Šumperku a
25. – 27. 5. 2020 – Finále MKS U13 – Velké Losiny.
Na obou akcích už se intenzivně pracuje a zajišťuje patřičný servis.
Další naplánované akce jsou: 31. 3. 2020 MKS U13 + U14 Olomoucký – Královéhradecký,
14. nebo 15. 4. 2020 proběhne Turnaj výběrů OFS U11 + U12 v Brodku u Prostějova
Dále se komise zabývala akcemi konanými celoročně jako je Škola v pohybu, TV v ZŠ a MŠ
a nastartování nebo založení klubů v okresech.
KM projednala možnosti podpory pro tyto kluby s cílem náboru hráčů a rozvoje fotbalu
v kraji.
Ad5
Komise projednala návrh ohledně dvojího doškolení za rok z důvodu možnosti výběru pro
trenéry.
Komise se shodla na termínech přelom říjen – listopad a začátek března.

Další schůze je naplánována na 2. 3. 2020 od 12:30 v sidle KFS Ol.

Vypracoval:Lukáš Staroba

V Olomouci dne: 29.ledna 2020

