Fotbalová asociace České republiky
Okresní fotbalový svaz Třebíč
Znojemská 1032/25
674 01 Třebíč

Zápis č. 23 z jednání Komise mládeže a TMK
dne
25. března
Přítomni: Aleš Kolařík, Tomáš Brabenec, Radek Obrdlík, Tomáš Beran
Omluven: Čeněk Heralecký, Michal Pacholík (účast na krajské komisi mládeže),
Pavel Beneš, Šimon Vladeka

Hosté: Radek Zima – předseda OFS,
Program jednání:
1. První jarní kemp U11
2. MOS U12 (Zápasy s OFS Žďár a Jihlava)
3. Příprava setkání s trenéry (1. 4. přípravky, poté mladší žáci)
4. Návrhy trenérsko – metodické komise
5. Nový formát zimní ligy pro mladší žáky (starší žáci)
6. Různé

1. První jarní kemp U11 v Třebíči
-

Čtvrtek 28. 3. 2019, 17:30 – 19:00 (sraz hráčů 17:20), Bartuškova 700/20,
umělá tráva
Ročníky 2008 a mladší, účast tří až čtyř hráčů z každého týmu
Pozvané týmy: SK Valeč, Hajduk Lipník, Sokol Březník, FC Rapotice, FC
Náměšť nad Oslavou/Vicenice, Sokol Hrotovice, TJ Koněšín, TJ Sokol
Pyšel, TJ Sokol Studenec

2. MOS U12 (Zápasy s OFS Žďár a Jihlava)
-

Zápas s OFS Žďár nad Sázavou proběhne v domácím prostředí (v jednání
Rudíkov), a to 4. 4. 2019. Časy zápasů: 9:30 a 11:15.
2. 4. proběhne v Lipníku přípravný kemp (16:30 – 18:00, sraz v 16:15), již
byla zveřejněna nominační listina.
Zápas s Jihlavou se odehraje ve čtvrtek 11. 4. 2019 (pravděpodobně
v Třešti)
Turnajů se účastnili zástupci komise mládeže, získané poznatky a přehled
o hráčích budou využity v rámci tvoření výběrů U11 a U12, ale bude na ně
brán zřetel také během kempů U9 v jarní části.

3. Příprava setkání s trenéry (1. 4. přípravky, poté mladší žáci)
-

-

Hotel Atom, malý salonek, začátek je v 18:30 (předpokládaný konec ve
20:30)
Téma setkání: Směr okresního fotbalu na Třebíčsku, Organizace a
struktura soutěží, Semináře, schůzky trenérů, kempy, výběry U9, U11,
U12, Dívčí fotbal, Zimní turnaje a jiné.
Setkání bude probíhat formou workshopu, paralelně bude probíhat diskuze
Všichni trenéři přípravek jsou srdečně zváni

4. Návrhy trenérsko – metodické komise
-

Návrhy se shodují s tématy k setkání trenérů
Vytvoření interaktivní fotbalové mapy Třebíčska (jaké soutěže kluby hrají,
kontakty na trenéry, odkazy na internetové stránky atd.
Vytvoření facebookové stránky, kde trenéři budou sdílet své poznatky a
zkušenosti, ale také budou řešit konkrétní problémy
Zkusit uspořádat jednorázové turnaje pro přípravky
Návrh na změnu soutěží přípravek

5. Nový formát Zimní ligy pro mladší žáky (starší žáky)
-

Větší počet turnajů (oproti současným dvěma), nový model počítá se
čtyřmi turnaji (prosinec, leden, únor, březen)
Ideální model tři skupiny po šesti týmech (1. skupina 9:00 – 12:00, 2.
Skupina 12:00 – 15:00, 3. Skupina 15:00 – 18:00)
První dva týmy ze skupiny postup do vyšší skupiny, poslední dva sestup
do nižší
V řešení model také pro starší žáky, ideálně kdyby pořadatelství
jednorázového turnaje organizoval určitý klub, OFS Třebíč by mohl na
pořádání tohoto turnaje přispět

6. Různé
-

Doplnění člena TMK – Aleš Kolařík
Dívčí fotbal – akce v jarní části
Připomínky a nové podněty členů TMK a KM

Příští jednání: Po 29. 4. 2019 v 18:00 (sekretariát OFS)
Zapsal: Aleš Kolařík
místopředseda KM OFS Třebíč

Tomáš Brabenec, v. r.
předseda KM OFS Třebíč

