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Zápis z jednání Komise ženského fotbalu
konaného dne 13.1.2022, online v 13:30 hod

Přítomni:
Jaroslava Rinnerová, Miroslava Fousková, Hana Výmolová, Petr Zapletal, Aleš Meloun
Miroslav Zbořil, Eliška Nováková, Jakub Tomek
Hosté:
Radek Zima, Jiří Novák
Program jednání:
1)
2)
3)
4)

UEFA EURO WU19
Soutěže dorostenek – příprava na setkání s kluby
Gesce
Diskuze

Předsedkyně komise paní Rinnerová zahájila jednání a hned v úvodu předala slovo řediteli turnaje
EURO U19 Jiřímu Novákovi.
EURO U19
Jiří Novák následně aktualizoval informace k přípravám EURO U19. V současné době se připravují
základní koncepty k organizaci turnaje:
-

Medical koncept – zajišťuje MUDr. Čechal – komunikace s nemocnicemi a zdravotnickým
personálem v lokalitách turnaje
Security koncept – zajišťuje p. Kraus
Marketing a propagace – za STES je zodpovědný pan Tomáš Vejr.
a) Ekologický turnaj – spolupráce s Lesy ČR a společností Hyundai
b) Zvýšení členské základny v Moravskoslezském kraji – spolupráce s pí. Sikorovou,
zaměřeno na dívky od 6 do 13 let, plánují se akce ve školách v regionu, propojení v rámci
Legacy programu UEFA
c) UEFA – čeká se na finální přehled sponzorů, následně se spustí aktivace
d) 25. – 28.1.2022 proběhne kompletní inspekce všech stadionů
e) Turnaj bude kompletně vysílaný na Eurosportu, 14.-18.2. proběhne za účasti UEFA další
návštěva stadionů kvůli technickému zajištění přenosů. UEFA i Eurosport mají EURO
zařazené jako vrcholnou akci, přenosy budou tedy na nejvyšší úrovni.
f) Ambasadoři turnaje: Do středy 19.1.2022 komise navrhne kandidáty na ambasadory
turnaje, ideální spojení žena a muž.
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Jakub Tomek dále informoval o materiálním vybavení, v současné době se řeší se skladem a s PUMA,
co vše máme konkrétně k dispozici a co bude nutné doobjednat. Pokud to stav skladu umožní,
uvažuje se o dresech se jmény, které by si po turnaji hráčky mohly ponechat.
Paní Rinnerová vznesla dotaz na materiálním vybavení A týmu žen směrem k turnaji v USA, jelikož se
jedná o prestižní akci, aby vše bylo v pořádku. Reprezentační úsek je s vybavením spokojen, hráčky i
realizační tým mají vše v dostačujícím počtu i kvalitě.
Člen komise pan Meloun následně požádal o rozšíření propagace spojené se zvýšením členské
základny a rozvojem i mimo region Moravskoslezského kraje.

Soutěže dorostenek
Gestroři za mládež pan Zbořil a pan Zapletal přednesli ostatním členům komise analýzu ke kategorii
dorostenek, kterou členové komise obdrželi již před jednání komise. Současně se členové komise
shodli na tom, že si prvotně vyslechnou názory a připomínky klubů než udělají nějaký závěr.
Mirka Fousková informovala o schůzce se zástupci STK, kteří dovysvětlili původní záměr otevření
soutěže pro kategorii U17 jako možnost pro kluby, které s mládeží začali před pár lety a nemají
uplatnění pro hráčky, které končí v kategorii U15. Záměr byl zachovat povinnost starších dorostenek
(U19) pro první ligu a nechat otevřenou dobrovolnou soutěž U17.
Na to reagoval člen komise Petr Zapletal tím, že do budoucna se o rozdělení kategorií dá hovořit, ale
v současné době to není reálné.
Člen VV FAČR pan Zima informoval o možnostech úprav RMS, pokud se kluby shodnou, že soutěž
otevírat nechtějí je zde možnost soutěž neotevřít. Naopak pokud je v RMS uvedeno rozšíření 1.ligy
dorostenek na 10 týmu není zde již možnost změny, taková změna muže mít provedena jedině
s ročním předstihem. Dále informoval, že příští zasedání VV FAČR by se mělo konat 1.2.2022, do té
doby je nutné předložit prostřednictvím STK změnu stávajícího RMS.
Gesce
Mirka Fousková informovala o rezignaci předsedy Komise rozhodčích žen pana Svobody.
Předsedkyně komise paní Rinnerová byla předsedou FAČR požádána o spolupráci s Komisí rozhodčích
FAČR, jelikož by se komise rozhodčích žen měla stát její součástí. V příštím týdnu by měla proběhnout
schůzka s panem Kordulou.
Hana Výmolová absolvovala schůzku s reprezentačními trenéry, hlavním tématem schůzky byl projekt
šéftrenérů mládeže. V současné době máme pouze 6 trenérů, z toho pouze 4 působí v 1.lize
dorostenek. Eva Šmeralová vypracuje koncepci fungování a kontroly trenérů, následně bude trenéři
reprezentace přizváni na nejbližší zasedání komise, aby tento koncept prezentovali.
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Zapsal: J. Tomek

Zápis rozeslán emailem.
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