Komise mládeže Olomouckého krajského
fotbalového svazu
ZápisKomise mládeže O-KFS č. 3/2018 ze dne 6. března 2018
Přítomni:
Vitonský, Richter, Strnad, Uhřík, Pumprla, Zelinka, Hrubý
Omluveni:
Hosté: Páral - garant KM O-KFS
Vyhodnocení úkolů z posledního zápisu:
V uplynulém roce byly hlavní body plánu akcí KM Ol. KFS splněny.
Přes určité problémy ve vazbě na nový systém vzdělávání bylo v průběhu měsíců listopad
2017 až březen 2018 vyškoleno celkem 65 trenérů licence „C“ a 21 trenérů licence „B“.
Tato skutečnost by se měla pozitivně projevit i v práci s mládeží v našem KFS
Termíny zasedání KM Ol. KFS v prvním pololetí roku 2018:
Středa 18. dubna 2018: komise mládeže v Prostějově při turnaji tří krajů kategorie „U12“.
Čtvrtek 3. května 2018: komise mládeže v Uničově při posledním turnaji výběrů kat. „U12“.
Úterý 29. května 2018:

komise mládeže ve Velkých Losinách republik. finále „MKS“ „U14“

Projednání termínů a úkolů spojených s realizací akcí KM v prvním pol. roku 2018.
Všechny úkoly jsou rozpracovány v plánu akcí KM Ol. KFS, který je přílohou tohoto zápisu.
Termíny zasedání KM v prvním pololetí roku 2017
-

-

-

3.5.2017

Porada v průběhu turnaje okresních výběrů v Mohelnici,
členové byli seznámeni s průběžným plněním jednotlivých akcí
z plánu práce KM na I. pololetí roku 2017
30. 5. 2017
Velké Losiny – při finálovém turnaji kategorie U14, schůze se
neuskutečnila, úkoly průběžně řešeny hlavně dohodou
prostřednictvím telefonu, případně osobního jednání.
19-22. 6. 2017 z důvodu omluv jednotlivých členů se schůzka nekonala a další
termín jednání KM byl stanoven na 16.00 hodin 9. srpna 2017
v sídle Ol. KFS.

Projekty OKFS, FAČR
Létající trenéři – akce byly pozastaveny v rámci FAČR informace na zasedání KM
18.4.2018.
Odpovídá Vitonský
Kemp– Ol. KFS pořádá kemp pro ročník narození 2006 (od 1.7. 2017 kategorii U13). Každý
okres nominuje cca 6-8 hráčů této věkové kategorie.
Odpovídají zástupci jednotlivých OFS
Okresní Grassroots trenéři mládeže OFS FACR - výběrové řízení
Celá akce je v řešení ze strany FAČR. Info. 18.4.2018

Odpovídá Vitonský

Návrhy na možné alternativy – dorost:
1. Krajský přebor – starší dorost – možnost sdružených startů.
2. Soutěž mladšího dorostu –vytvořit samostatnou soutěž ml. dorostu a to bez ná vaznosti na soutěž staršího dorostu.
3. Krajská soutěž – ostatní kluby – jedno dorostenecké mužstvo – podle počtu
přihlášených se vytvoří systém – severní a jižní skupina,
Návrhy na možné alternativy – žáci:
1, zachován krajský přebor žáků – starší a mladší – soutěž 14 týmů,
2, v případě zájmu klubů mít žákovské týmy bez mladších žáků, ale hrát na celé
hřiště, aby na základě zaslaných přihlášek klubů mohla být vytvořena krajská soutěž.

Požadavky Komise mládeže k VV O-KFS
-

Měsíc náborů – můj první gól – požadavek jako v minulých letech – spoluúčast OKFS ve výši 5 000,- Kč na akci, celkem v měsíci květnu 5 těchto akcí, v každém
okrese jedna akce

Příloha:
Plán akcí na 1. pololetí 2018.
-

hodnocení již proběhlých akcí
průběžné doplňování akcí a informací
zpracování propozic na jednotlivé akce

