FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Karlovarský krajský fotbalový svaz
Komise mládeže
mobil 703438636, e-mail:makrole@seznam.cz

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE MLÁDEŽE KARLOVARSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU
Místo konání:
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Datum:

Sokolov, sídlo OFS Sokolov
Makovec Jan, Buday Ladislav, Munka Miloš, Hejret Vítězslav, Jankovský Lukáš,
Kratochvíl Marek
Vosyka Jiří
Provazník Tomáš
Středa 19.5.2021

Program:
1. úvodní slovo předsedy KM – přivítání účastníků včetně hosta předsedy VV KFS KK, seznámení
s průběhem a jmenováním KM ze strany VV KFS KK,
2. slovo předsedy VV KFS KK, popřání členům komise ke jmenování a k práci v nadcházejícím
období, podpora činnosti KM KFS ze strany VV KFS
3. informace GTM KFS KK k termínové listině akcí KM v období podzim 2021 – dosud není
z FAČRU určena
informace GTM KFS KK k prodloužení termínu žádosti o dotaci na pořádání kempů OV OFS do
4.6.2021
4. Různé: činnost a úkoly KM
GTM KFS připraví do příštího jednání KM KFS přehled čerpání finančních prostředků určených
pro KM KFS za poslední dva roky (zdroj z FAČRU a KFS KK) – bude sloužit jako podklad
k tvorbě rozpočtu KM a případného požadavku na další finanční prostředky k realizaci
připravovaných činností KM KFS (turnaje, vzdělávání, podpora oddílů s mládeží, nákup
pomůcek – technických prostředků k testování „fotobuňky“, pořádání kempů, zajištění
soutěží MOV a KV, atd.)
Určení členů realizačního týmu pro krajské výběry U13 – U14 – Buday Ladislav, Kratochvíl
Marek, Jankovský Lukáš,
Předsedové KM OFS (Makovec, Kratochvíl, Jankovský) zajistí pro potřeby KM KFS aktualizaci
adresáře a kontaktů trenérů mládeže oddílů v rámci soutěží mládeže OFS a KFS KK
Hejret Vítězlav – zajištění vzdělání včetně propojení s RFA
Munka Miloš – příprava plánu akcí KM
Na základě přihlášek do soutěží mládeže KFS bude provedena diskuze nad systémem soutěží

Na základě přihlášek do soutěží dorostu v rámci KFS popř. OFS bude provedena příprava
soutěže/turnaje MOV kategorie U17 – GTM OFS Vosyka, Kratochvíl a Jankovský připraví
početní přehled hráčů ročníků 2005,2006
GTM KFS – zpracuje početní přehled hráček pro možné výběry dívek – žákovské kategorie
Byla provedena diskuze nad případnou potřebou zřízení dalších informačních toků o činnosti
KM – zatím nerozhodnuto
5. Příští jednání: středa 9.6.2021 od 18:00 hodin v sídle OFS Sokolov

V Sokolově dne 19.5.2021

Zapsal:
Mgr. Makovec Jan – předseda KM

