FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Řídicí komise FAČR pro Moravu
Na Střelnici 39, 779 00 Olomouc 9

Z á p i s č. 37
Komise mládeže ŘK FAČR pro Moravu
Hluk dne 25.01.2019
Přítomni: pp. Jakubek, Zapletal, Duben
Omluveni: pp. Cerhan, Tököly
Hosté:
pp. Staroba, Zajíc, Šindelář, Vonášek

Program :

1. Zahájení
2. Poznatky k činnosti GTM OFS
3. Příprava změn ve školení trenérů licence „B“, „C“
4. Projednání návrhu zástupců RFA na změnu ktg. MKS
5. Různé

1.

Zahájení

P. Jakubek, přivítal přítomné na jednání KM, seznámil je s programem.
2.

Poznatky k činnosti GTM OFS

Komise mládeže se zabývala poznatky z činnosti GTM OFS. Po počáteční nedůvěře komise
konstatuje, pozitivní hodnocení, přínos zejména v činnosti ve školách. Na Moravě nejsou ustanovení
GTM OFS jen v okresech Ostrava město a Vsetín.
3. Příprava změn ve školeních trenérů licence „B“ a „C“
Komise hodnotí, vycházejíc z materiálu p. Plachého, celkově jako pozitivní posun. Důležité bude
fungování dohody z Bedřichova (Plachý-GTM-lektoři) tak, že tam kde dojde k termínovému střetu,
bude lektorskou činnost vykonávat GTM v souladu s novým programem, který slíbil vydat p. Plachý
(zatím není k dispozici).
4. Projednání návrhu zástupců RFA na změnu kategorií MKS
Komise návrh změny kategorií MKS z U14,U13 na kategorie U13, U12 projednala a nesouhlasí s ní.
Proč rušit něco co se plně osvědčilo a dlouhodobě funguje.
- Cílem MKS je příprava a výběr hráčů pro reprezentaci U15

-

Systém ne mistrovských soutěží je velmi dobře nastaven, je zde jasná návaznost – výběry OFS
U11,12 , KFS U13,14 , reprezentace U15
RFA nejsou ve všech krajích
Ne všichni nejlepší hráči v krajích jsou v RFA
MKS může plně rozvinout spolupráci KFS-RFA
Náplní RFA je především tréninkový proces, pokud trenérům chybí zápasové vytížení (hráči ho
mají), tak ať odejdou pracovat do klubu

5. Různé
-

-

zapsal :

Komise projednala zařazení mužstev na Memoriál F. Harašty. Základem pro výběr je umístění
mužstev po podzimní části soutěže CDL U17. Sekretář ŘK Moravy p. ŠINDELÁŘ osloví tyto
kluby : SK Slavia Praha, AC Sparta Praha, FC Viktoria Plzeň, FC Baník Ostrava, SK Sigma
Olomouc a FC Zbrojovka Brno. Dále se memoriálu zúčastní reprezentace ČR U16 a výběr ZsFZ
Bratislava.
Příští jednání KM proběhne dne 16.4.2019 ve Zlíně v průběhu Memoriálu V. Marečka, čas
bude upřesněn

Oldřich Jakubek – předseda KM ŘK FAČR

