Komise mládeže Olomouckého krajského fotbalového svazu
Zápis KM KFS Ol. č. 2 – 2020 ze dne 27. května 2020
(Olomouc – KFS)
Přítomni:

Petr Strnad, Luká š Bartoň , Jan Kroč a, Luká š Staroba, Radim Netopil, Jan Malysa,
Roman Pá ral

Omluveni:
Nepřítomni: Matě j Vybı́hal
Hosté:
Prů bě h jedná nı́:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aktuální situace ohledně trénování v klubech
Přehled akcí konaných do 30. 12. 2020
ODM v Olomouckém kraji 2021
Finanční podpora KFS
Krajské soutěže mládeže s SR 2020/2021
Činnost GTM OFS (mapy, plán činností…)
Různé

UF vodem jedná nı́ př ivı́tal vš echny př ı́tomné př edseda KM KFS Ol.
Ad 1
KM se zabý vala mož nostmi a způ soby tré nová nı́ v klubech.
Od 25. 05. 2020 je mož no tré novat kontaktně a je mož no využ ı́t sociá lnı́ho zá zemı́ a klubech.
Ad 2
KM byla obezná mena se změ nami v termı́nové listině .
Nejbliž šı́ akce, které se budou konat v Olomoucké m kraji jsou finá lový turnaj Ondrá š ovka Cupu
U13, dne 13 – 14. 6. 2020 v SI umperku a Seminá ř pro trené ry starš ı́ch ž áků a mladš ıh
́ o dorostu
dne 19. 06. 2020 od 09:00 hod. v prostorá ch KFS Ol. a na hř iš ti SK Sigmy Olomouc.
Termı́nová listina bude dá le upravena a KM s nı́ bude obezná mena po zasedá nı́ KM FACI R.

Ad 3
Ve dnech 20. – 25. 06. 2021 bude Olomoucký kraj organizovat Olympiá du dě tı́ a mlá dež e.
Dne 13. 05. 2020 probě hla iniciač nı́ schů zka na Krajské m ú ř adě , kde byla podepsá na smlouva o
spoluprá ci mezi Olomoucký m krajem, FACI R a Olomoucký m krajský m fotbalový m svazem.
KM byla obezná mena s delaily spoluprá ce.
Ad 4
KM se zabý vala mož nostı́ podpory mlá dež nický ch tý mů v Olomoucké m kraji.
Komise mládeže navrhuje VV KFS Ol. tyto možnosti: zakoupení branek 2 x 5 m, zakoupení
minibranek, finanční podpora klubům, které se přihlásí a zúčastní KS ml. dorostu – soutěž
bude spuštěna v případě přihlášení minimálně 6 klubů.
Ad 5
KM odsouhlasila pı́sesmný ná vrh garanta soutě žı́ mlá dež e na model soutě žı́ v SR 2020/2021,
který bude př edlož en ř ı́dı́cı́mu orgá nu KFS Ol. k zapracová nı́ do systé mu soutě žı́.
Ad 6
KM vyhodnocovala č innost GTM OFS v době COVID pauzy (mapy klubů , tvorba tré ninkový ch
videı́ – Tré nuj doma, videokonference).
Ad 7
KM projednala ž ádost Sokola Olš any o zař azenı́ dorostenecké ho druž stva do KP dorostu

a nedoporuč uje ř ı́dı́cı́mu orgá nu KFS Ol. ž ádosti vyhově t z dů vodu nesplně nı́ podmı́nky
pro doplň ová nı́ sotě ž ı́.

Dalš ı́ schů ze je naplá nová na na 30. 06. 2020 od 13:00 v sidle KFS Ol.

Vypracoval: Luká š Staroba

V Olomouci dne: 03. č ervna 2020

