Komuniké ze zasedání výkonného výboru JmKFS dne 5. 4. 2019
Ekonomické informace:
•

Zprávu podal předseda VV JmKFS pan Vladimír Kristýn.

Náborové akce, reprezentační výběry mládeže:
•
•
•
•

Do náborových akcí se zatím zapojily dva subjekty (Tišnov a Rosice).
Grassroots manažer JmKFS pan Stanislav Schwarz podal informace o přátelských
utkáních reprezentačních výběrů U16 a U17 na Slovensku.
Mezikrajská soutěž: nejbližší termín 9. 4. 2019 proti Zlínskému KFS v
Otrokovicích.
VV JmKFS schválil termín konání finále mladších a starších přípravek o
přeborníka JmKFS dne 12. 6. 2019 v Rosicích a v Zastávce u Brna.

ČUS - JmKFS:
• VV JmKFS jednohlasně přijal usnesení, že nesouhlasí, aby JmKFS a potažmo
fotbal jako sport zastupoval v JmKO ČUS pan Pavel Blaha. VV JmKFS rozhodl o
realizaci písemné výzvy, která bude zaslána v nejbližších dnech.
Krajský pohár JmKFS:
• VV JmKFS rozhodl, že po dohodě se zástupci klubu SK Líšeň se finále Krajského
poháru JmKFS starších žáků a dospělých uskuteční dne 5. 6. 2019 na stadionu SK
Líšeň. Začátek žáků je v 15.00 a dospělých v 17.30 hodin.
Informace z komisí a různé:
• Předseda VV JmKFS pan Vladimír Kristýn podal informace z udílení cen dr.
Václava Jíry.
• Pan Lubomír Němec podal informace ze schůze Řídící komise pro Moravu FAČR
v Olomouci.
• VV JmKFS souhlasí, s výjimkou jednoho doplnění,s předloženým návrhem
smlouvy „O spolupráci mezi JmKO ČUS a JmKFS“. Smlouva bude podepsána v co
nejkratším termínu.
• VV JmKFS chystá setkání se zástupci KFS Vysočina. Termín bude upřesněn.
• VV JmKFS schválil účast svých zástupců a zástupců fotbalové akademie Jm kraje
na stáži ve fotbalové akademii Dinama Zagreb.
• VV JmKFS schválil doplnění listiny delegátů JmKFS o pány Zdeňka Filipenského a
Pavla Sedláčka. Dále schválil doplnění meziskupiny rozhodčích Krajský přebordivize o pana Marka Běláka.
• Termín doškolení trenérů licence B je 28. 5. 2019 v Rosicích u Brna.
• Setkání moravské komory před VH FAČR je plánováno na termín 20. 5. 2019.

