GRASSROOTS PROJEKTY ÚSTECKÉHO KFS
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1. Krajská Grassroots konference

Brankářská škola ÚKFS
➢ Zahájila činnost v srpnu 2015, činnost je financována z nadačního fondu ÚKFS
➢ Brankářskou školu ÚKFS“ organizuje a řídí GTM ve spolupráci s KM+TMK
➢ Činnost je zaměřena na systematický rozvoj specifických brankářských
dovedností a pohybových schopností u talentovaných brankářů z různých
fotbalových klubů v Ústeckém kraji
➢ Hlavními trenéry v „Brankářské škole ÚKFS“ jsou vysoce kvalifikovaní trenéřispecialisté, kteří jsou absolventy specializovaného kurzu trenérů FAČR
zaměřeného na trénink fotbalových brankářů Patrik Kolář, Martin Svoboda a
Radim Novák s profesionálním fotbalem ať už jako hráči-brankáři nebo
později trenéři

Brankářská škola ÚKFS
➢ „Brankářská škola ÚKFS“ probíhá formou jednodenních kempů v různých klubech
Ústeckého KFS
➢ Ve spolupráci s klubovými trenéry a trenéry okresních fotbalových výběrů provede
GTM výběr skupiny cca 20 talentovaných brankářů ve věku 11-15 let, nominace
brankářů může probíhat i regionálně podle místa konání kempu
➢ V podzimní části 3-4 kempy, v jarní části 3-4 kempy
➢ Na kempech jsou dvoufázové specializované tréninky (dopoledne/odpoledne)
skupinovou formou, v polední přestávce jsou na programu přednášky a DVD ukázky
na téma „fotbalový brankář“, sledování TJ dospělých prvoligových brankářů+diskuse,
autogramiáda

Brankářská škola ÚKFS
• Uskutečněné brankářské kempy ÚKFS 2015-16:
•
•
•
•
•
•
•
•

1. kemp: 31.8.2015-Teplice, Na Stínadlech, 17 brankářů ze 7 klubů
2. kemp: 28.9.2015-Ústí n/L, Klíše, 18 brankářů ze 12 klubů
3. kemp: 26.10.2015-Litvínov, Lomská, 18 brankářů z 11 klubů
4. kemp: 14.3.2016-Teplice, Na Stínadlech, 20 brankářů z 10 klubů
5. kemp: 18.4.2016-Most, TCM Souš, 21 brankářů ze 14 klubů
6. kemp: 23.5.2016-Ústí n/L, Klíše, 15 brankářů z 10 klubů
Na 6 kempech bylo v tréninku 109 talentovaných brankářů z klubů od okresní až po
ligovou úroveň
Náklady na 6 kempů činily 52.516 Kč (průměr na 1 kemp 8.752 Kč)
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Létající trenéři brankářů ÚKFS
➢
➢
➢
➢

Projekt létajících trenérů brankářů ÚKFS byl spuštěn v únoru 2016
Je financován z nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže ÚK
Projekt chce metodicky pomoci trenérům brankářů zejména v menších klubech ÚKFS
Cílem projektu je prohloubit a zlepšit systematickou práci s talentovanými fotbalovými
brankáři ve věku 11-15 let chytajících v klubech rozdílné výkonnostní úrovně v
Ústeckém kraji
➢ Projekt je zaměřen na ukázkové tréninkové jednotky se specializací na brankáře ve
věku 10-15 let v klubech různé úrovně v Ústeckém KFS
➢ Činnost létajících trenérů brankářů v ÚKFS zabezpečují brankářští trenéři specialisté
Patrik Kolář, Martin Svoboda, Radim Novák
➢ Každý klub v ÚKFS může kontaktovat GTM ÚKFS a objednat si ukázkovou TJ létajících
brankářů!
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Kempy talentovaných hráčů U12+U11
➢ Od sezóny 2015-16 začala v ÚKFS intenzívnější činnost s talentovanými hráči v
kategoriích U12 a U11
➢ Na základě sledování výkonnosti hráčů v MOS jsou ti nejlepší zváni na kempy
širších výběrů krajské reprezentace těchto kategorií
➢ Pořádají se jednodenní kempy+na závěr sezóny v červenu pak týdenní kemp
➢ Kempy jsou financované z nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže
ÚK (na týdenním kempu je finanční spoluúčast hráčů)
➢ Kempy doplňují pro srovnání výkonnosti a také motivaci hráčů z klubů okresní
a krajské úrovně hráči z klubů se statutem SpSM hrající nejvyšší ligové
soutěže
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Kempy kategorie U12 se v soutěžním ročníku 2015-16 uskutečnily takto:
1. kemp: 30.9.2015 v Bílině
2. kemp: 4.11.2015 Teplice-Anger
3. kemp: 17.11.2015 turnaj TCM Souš v Mostě
4. kemp: 23.3.2016 turnaj TCM Souš v Mostě
5. kemp: 9.5.2016 v Litvínově
6. kemp: 7.6.2016 turnaj v Roudnici n/L
Kempy kategorie U11 se v soutěžním ročníku 2015-16 uskutečnily takto:
1. kemp: 17.11.2015 turnaj TCM Souš v Mostě
2. kemp: 23.3.2016 turnaj TCM Souš v Mostě
3. kemp: 11.5.2016 v Chomutově
4. kemp: 7.6.2016 turnaj v Roudnici n/L

➢ Týdenní kemp v Roudnici n/L se uskutečnil pro obě kategorie současně v termínu 6.10.6.2016 za účasti 32 hráčů
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Benefit program na podporu MOS v ÚKFS
➢ Účelem Nadačního fondu mládeže ústeckého kraje je mimo jiné „poskytování
příspěvků na podporu, propagaci a rozvoj sportovním oddílům pečujícím o mládež“
➢ Správní rada fondu se na základě svého jednání dne 5. října 2015 usnesla předložit VV
ÚKFS ke schválení Benefitový program na podporu klubů, jejichž hráči startují v
turnajích Meziokresní soutěže ÚKFS
➢ Benefit program byl spuštěn od jarní části MOS 2016
➢ Meziokresní soutěž výběrů jednotlivých okresů v kategoriích U11 a U12 stojí na
samém prvopočátku přípravy mladých talentovaných hráčů, sdružuje hráče
z nejmenších okresních klubů a vytváří vůbec první reprezentační výběr hráčů
➢ Reprezentační týmy okresů tak tvoří základní pilíř pyramidy výběru talentovaných
hráčů, z nichž někteří pak odtud absolvují první krůčky do vysněné kariéry třeba i
hráče TOP fotbalu

Benefit program na podporu MOS v ÚKFS
➢ Ústecký krajský fotbalový svaz se proto rozhodl prostřednictvím NF posílit prestiž této
soutěže a finančně podporovat všechny kluby připravující první reprezentanty svých
okresních výběrů
➢ Pro získání oprávnění získat finanční prostředky z Nadačního fondu, si kluby podávají
přihlášku do uvedeného Benefit programu, čímž prokážou seznámení se se všemi
podmínkami souvisejícími s výplatou benefitů
➢ Za každý start hráče v turnaji MOS obdrží mateřský klub hráče Benefit ve výši 500 Kč
➢ Za jarní část 2016 bylo za starty hráčů v MOS vyplaceno z nadačního fondu celkem
222.500 Kč
➢ Za podzimní část 2016 bylo za starty hráčů v MOS vyplaceno z nadačního fondu
celkem 169.000 Kč

Další grassroots projekty ÚKFS
•
•
•
•
•
•

•

IV. ročník zimní ligy mladších dorostenců ÚKFS, letos se jej zúčastnilo 15 klubů od okresní až po ligovou
úroveň, kompletní organizace od ÚKFS, příspěvek ÚKFS na pronájem UMT+refundace nákladů na
rozhodčí!
III. ročník zimní ligy starších žáků ÚKFS, zúčastnilo se jej 20 klubů od okresní až po ligovou úroveň,
kompletní organizace od ÚKFS, příspěvek ÚKFS na pronájem UMT, refundace nákladů na rozhodčí!
II. ročník zimní halové ligy mladších žáků ÚKFS, letos se zúčastnilo 14 klubů krajské a okresní úrovně,
ÚKFS hradí náklady na pronájem hal, náklady na rozhodčí, pitný režim, ceny pro všechny účastníky
finálových turnajů
Pohárová soutěž starších a mladších žáků různé výkonnostní úrovně od klubů z okresních soutěží až po
ligové týmy žáků„O pohár hejtmana Ústeckého kraje“, letos se účastní v kategorii SŽ 32 týmů, v
kategorii MŽ 34 týmů
I. ročník veteránské ligy ÚKFS, hráči nad 40 let, 4 zúčastněná družstva, vítěz má právo účasti na
finálovém turnaji o mistra ČR
Nově vzniklý reprezentační výběr dívek „severočeského kraje“ 2003-05, zorganizovány 4 výběrové
kempy
Nabídka mistrovských soutěží pro mládežnické týmy dle možností a výběru klubu od nejmenších
kategorií až po dorost
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