Komise mládeže Olomouckého krajského fotbalového svazu
Zápis KM KFS Ol. č. 3 – 2020 ze dne 30. června 2020
(Olomouc – KFS)
Přítomni:

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

Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:
Martin Kotů lek
Prů bě h jedná nı́:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Představení nového GTM OFS Prostějov
Zprávy z KM FAČR a KM Moravy
Zpráva garanta soutěží mládeže KFS Ol. - soutěže mládeže s SR 2020/2021
Příprava smluv GTM OFS k podpisu pro VV KFS Ol.
Přehled akcí konaných do 30. 12. 2020
Složení realizačních týmů výběrů KFS Ol. v nadcházejícím ročníku 2020 - 2021
MKS, výběry OFS, kempy dívek, Ondrášovka CUP

UH vodem jedná nı́ př ivı́tal vš echny př ı́tomné sekretá ř KM KFS Ol.
Ad 1
GTM KFS Olomouc př edstavil vš em př ı́tomný m nové ho GTM OFS Prostě jov Bc. Davida Pekař e.
Jeho č innost bude zahá jena dne 1. 7. 2020.
Ad 2
GTM KFS sezná mil KM KFS Ol. s informaci z KM FACI R a KM Moravy
Ad 3
Garant soutě žı́ mlá dež e KFS Ol. sezná mil KM KFS Ol. s aktuá lnı́m stavem př ihlá š ený ch
mlá dež nický ch klubů v soutě žnı́m roč nı́ku 2020 – 2021.

Ad 4
GTM KFS Olomouc př ipravil nové smlouvy pro GTM OFS. Jejich ú č innost je od 1. 7. 2020 do 31.
12. 2020. KM smlouvy prodiskutovala a jsou př ipraveny k podpisu pro VV KFS Ol.
Ad 5
Ve dnech 24. – 27. 08. 2021 se bude konat v Tř ebı́či Kouba CUP.
Olomoucký kraj budou reprezentovat hrá č i roč nı́ku 2006 a mladš ı́.
KM pově řila realizač nı́ tý m ve slož enı́ Svatoslav Valenta a Jan Kroč a.
Ad 6
KM se zabý vala slož enı́m realizač nı́ch tý mů pro krajské vý bě ry roč nı́ku 2020 – 2021 ve slož enı́:
U14 – Luká š Plš ek, David Pekař a U13 – Svatoslav Valenta, Jan Kroč a
Ad 7
KM se zabý vala problematikou termı́nů MKS, vý bě rů OFS, kempů dı́vek. Př i plá nová nı́ akcı́ mů ž e
nastat problé m s uvolň pvá nı́m hrá č ů ze š kol v dopolednı́ch hodiná ch.
Pově řená osoba pro vý bě ry hrá č ek Mgr. Petra Houdková pož ádala KM KFS Ol o spoluprá ci a
pomoc př i vý bě rový ch kempech dı́vek. KM KFS Ol. jı́ bude plně k dispozici. Termı́n kempu dı́vek
nenı́ př esně stanoven (př edbě žně př elom č ervenec/srpen).
Vý bě ry OFS – př edbě žný termı́n 28. 09. 2020, hř iš tě Brodek u Prostě jova.
Pově řená osoba Bc. David Pekař.
Vý bě ry MKS – KM KFS Ol. č eká na termı́novou listinu KM FACI R.
GTM KFS Ol. pož ádal vš echny GTM OFS o kontaktová nı́ klubů ve svý ch okresech a vlož enı́ na
strá nky OFS informace ohledně nový ch př ihlá š ek na Ondrá š ovku i s př ı́padnou ž ádostı́
o poř adá nı́.

Termı́n dalš ı́ schů ze bude upř esně n

Vypracoval: Luká š Staroba – sekretá ř KM KFS Ol.

V Olomouci dne: 5. č ervence 2020

