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

Zápis č. 30 z jednání Komise mládeže a TMK
11. 5. 2020
Přítomni: Tomáš Brabenec, Aleš Kolařík, Michal Pacholík, Tomáš Beran, Pavel
Beneš, Čeněk Heralecký

Omluveni: Radek Obrdlík, Šimon Vladeka
Hosté: Radek Zima – předseda OFS
Program jednání:
1. Květnové a červnové kempy
2. Soutěžní ročník 2020/2021
3. Soutěže přípravek 2020/2021
4. Vyhodnocení setkání trenérů
5. Různé

1. Květnové a červnové kempy
-

plánované květnové a červnové kempy dle rozpisu zveřejněného dne 27. 2.
2020 v dokumentech OFS Třebíč (včetně kempů brankářů) jsou zrušeny
v červnu proběhne pouze kemp U12 pro nadcházející soutěžní ročník (ročníky
2009/2010)
datum, čas a místo konání kempu U12: Po 22. 6., 17:00 – 18:30, Želetava
nominační listina bude zveřejněna a zaslána do příslušných klubů týden před
konáním kempu
na červnovém zasedání bude KM řešit možnosti případného obnovení části
kempů v prázdninových měsících

2. Soutěžní ročník 2020/2021
-

-

připomínky KM k rozpisu soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021 do 15. 6.
2020
součástí přihlášky do soutěží letos nejsou kontaktní údaje na trenéry,
neboť přihláška by již byla příliš rozsáhlá
kontaktní údaje na trenéry budou zjišťovány formou dotazníku rozeslaného
na sekretáře klubů nejspíše měsíc před startem mládežnických soutěží v
příštím soutěžním ročníku (pravděpodobně srpen 2020)
získané údaje od trenérů budou použity na aktualizaci fotbalové mapy
klubů a trenérů na okrese Třebíč
v současné době vznikají mapy všech okresů a krajů po celé republice, na
tomto odkazu naleznete mapu KFS Vysočina: https://grassrootskfsvysocina.com/2020/03/23/mapy-klubu-kfs-vysocina/

-

termíny turnajů O pohár předsedy OFS Třebíč: 29./30. srpna 2020

3. Soutěže přípravek 2020/2021
-

-

změny ve formátu soutěží mládeže probíhají vždy na základě zpětné vazby od
klubů
vzhledem k tomu, že soutěžní ročník probíhal pouze polovinu sezóny a v
pozimní části jsme žádné výrazné připomínky k formátu soutěží přípravek
nezaznamenali, tak pro příští soutěžní ročník KM neplánuje změny v
soutěžích přípravek
soutěže přípravek pro příští soutěžní ročník: rozdělení podle počtu
přihlášených do skupin, každý s každým dvoukolově, minimální minutáž 600
min.

4. Vyhodnocení setkání trenérů
-

40 trenérů z 28 klubů, Po 2. 3. 2020, Hotel Atom 18:00 – 20:00
všechny kategorie, společná práce trenérů ve čtyřech skupinách
ze setkání vznikla powerpointová prezentace, která shrnuje jeho obsah, byla
rozeslána účastnícím se trenérům a do klubů

-

na základě zpětné vazby KM a TMK zvažuje propojení teoretické části
s praktickou a specializované zaměření setkání (na přípravky, žáky atd.)
KM a TMK děkuje všem trenérům za účast a těší se na další spolupráci

5. Různé
KM bere na vědomí:
-

Kouba Cup 24. - 27. 8. 2020, Okříšky, Lipník, Trnava
připomínky členů KM a TMK k projednávaným bodům

Příští jednání: Po 15. 6. 2020 v 18:00 (sekretariát OFS)
Zapsal: Aleš Kolařík
místopředseda KM OFS Třebíč

Tomáš Brabenec, v. r.
předseda KM OFS Třebíč

