Zápis ze schůze komise mládeže OFS KH
Datum: 25.11.2020
Účast: Miroslav Paták, Štěpán Sokač
Omluveni: Radek Zoufalý

Body jednání
1. Turnaje před-přípravek U7 – 3+0
2. Naplánovat setkání trenéru mládeže OFS KH
3. Skauting hráčů mládeže na OFS KH

1. Turnaje přípravek – 3+0, výběry OFS
Komise mládeže navrhla nákup a zajistila 6 párů přenosných branek z dotace FAČR pro
okresní výběry kategorie U 11 a U12 pro trénink.
Komise mládeže připraví email, který bude zaslán do databáze jako sdělení klubů, které
budou mít zájem o turnaje ve formátu 3 + 0.
Klub, který projeví o turnaje zájem, bude komisí mládeže telefonicky kontaktován a po
vzájemné dohodě bude zařazen do seznamu přihlášených týmů. Poté bude připraveno
provizorní rozlosování a příprava turnaje.
OFS dále nabídne ještě několik dalších bran k dispozici. (počet bude upřesněn).
Členové komise mládeže se pokusí kontaktovat komerční partnery z řad firem na okrese
KH k případné participaci a pomoci s nákupem dalších branek popřípadě cen do turnajů.
Osloveným partnerům bude zároveň nabídnuta marketingová propagace členům IOFS
KH.
2. Naplánovat setkání trenéru mládeže OFS KH
Termín bude upřesnění dle momentální epidemiologické situace, aktuálně přepokládáme
leden 2021

3. Skauting hráčů mládeže na OFS KH
Na schůzce trenérů mládeže, bychom za komisi mládeže rádi prezentovali termín
,,Skauting´´ hráčů v mládežnických kategoriích. Jelikož chceme apelovat na změnu
prostředí a chceme zajistit rovnou soutěž pro všechny celky, jsme si vědomi závažnosti
tohoto tématu. Je nutné si říct, že přestupy dětí nemohou být neustálé tabu a vytvářet
tak mezi kluby, rodiči a hráči nezdravou sportovní atmosféru, která do fotbalu nepatří.
Formou osvěty a diskuse chceme nastavit obecná pravidla, která budou platit.
Jsme si vědomi, že oslovování hráčů trenéry může někomu vadit a vytváří, tak zkreslený
dojem o vykrádání mládežnických celků. V konečném důsledku tomu tak není, jelikož
vychováváme i hráče do ligových týmů a pro český fotbal jako takový.
Pokusíme se spojit tuto diskusi a oslovit některého lektora FAČR, který by nám k danému
tématu mohl říct další informace, které nám pomohou k další práci a tím na okrese
pomohou uklidnit někdy zbytečně vyhrocenou atmosféru.
Výsledkem schůzky by měl vzniknou vzájemný konsenzus a měla by se přijmout obecná
pravidla, které do budoucna předejdou zbytečným a neprofesionálním situacím.
Zapsal: Š. Sokač

