Zápis z jednání Komise mládeže OFS Kutná Hora
datum: 23. 5. 2022
přítomni: Jan Spáčil, Tomáš Bohatý, Dušan Truksa, David Čižinský, Jana Černíková
nepřítomen: Miroslav Paták (omluven), Karel Mikeš, Jiří Petrů (omluven)
hosté: Vladimír Šturm, Ivoš Hájek, Pavel Švejda
1) Zástupce ČUS pan Šturm informoval o povinných náležitostech v při podávání žádostí o
dotace – dotační program „Můj klub“ pro rok 2023
- Udržitelnost 85% registrovaných hráčů v mládeži pro další sezónu
- Schopnost doložení docházky v tréninku a v utkání i 1 – 2 roky zpětně
- Schopnost doložit tréninkové deníky pro jednotlivé kategorie v klubu v roce 2022
- Doložení počtu soutěží
2) Téma: Příprava návrhu organizace soutěží mládeže OFS Kutná Hora pro sezónu 2022 – 2023
Věkové kategorie 2022 - 2023
Minipřípravka U8: podzim 2022 – ročníky 2015 a mladší, jaro 2023 – ročníky 2016 a mladší
Mladší přípravka U9: ročník 2014 a mladší
Starší přípravka U11: ročník 2012 a mladší
Mladší žáci: U13: ročník 2010 a mladší
Starší žáci U15: ročník 2008 a mladší
Dorost U19: ročník 2004 a mladší
Pozn.:
- Výjimky pro starty v mladší kategorii se pro chlapce nebudou udělovat.
- Dle soutěžního řádu FAČR mohou startovat v příslušné žákovské nebo přípravkové
kategorii dívky o jeden rok starší než je věková hranice.
- V soutěži starších žáků mohou startovat dívky ročník narození 2006.
Soutěže mládeže OFS Kutná Hora 2022 – 2023
Minipřípravka: turnaj 3x podzim, 3 – 4x jaro, formát 3 + 0
Mladší přípravka: 6x turnaj podzim, 7x turnaj jaro + finálový turnaj OFS
Starší přípravka: 7x turnaj podzim, 8x turnaj jaro + finálový turnaj OFS
Mladší žáci: hrací plán dle počtu přihlášených týmů, formát 7 + 1
Starší žáci: hrací plán dle počtu přihlášených týmů, formát 8 + 1 nebo 10 + 1 – možnost
dohody týmů v týdnu před utkáním, v jakém formátu utkání odehrají.
Dorost: hrací plán dle počtu přihlášených týmů, v případě nižšího počtu přihlášených týmů se
bude hrát sdružený okresní přebor s OFS Kolín, popř. s OFS Nymburk
- Přihláška do soutěží bude elektronicky odeslána do klubů na začátku června
- Uzávěrka přihlášek do soutěží mládeže OFS Kutná Hora pro sezónu 2022 – 2023 bude
30.6.2022.
- Soutěže mládeže OFS Kutná Hora v sezóně 2022 – 2023 budou zahájeny 3. 9. 2022
Rozhodčí
- V soutěžích minipřípravky, mladší přípravky a starší přípravky se bude hrát bez
rozhodčích, resp. utkání budou řídit trenéři jednotlivých týmů
- STK připraví návod pro administraci utkání v těchto kategoriích v IS FAČR.

3) Finálové turnaje OFS Kutná Hora 2021 – 2022
Mladší přípravka U9 (2013 a ml.):
Termín: 12. 6. 2022 od 9:00
Místo: Malín
Účast všech týmů povinná, v případě vážného důvodu pro neúčast zasílejte omluvenky do
7. 6. na mail jan.spacil@ofskh.cz
Starší přípravka U11 (2011 a mladší)
Termín: 18. 6. 2022 od 9:00
Místo: Suchdol
Účast všech týmů povinná, v případě vážného důvodu pro neúčast zasílejte omluvenky do
14. 6. na mail jan.spacil@ofskh.cz

Zapsal: Jan Spáčil
Datum: 23. 5. 2022

