Setkání s trenéry mládeže OFS Pelhřimov

Datum a místo konání: 03.11.2021, 18:15 hod. Pelhřimov
Zapsal: Tomáš Hlubuček, člen komise mládeže
Schválil: Martin Moravec, předseda komise mládeže
Přítomni:
Martin Moravec, předseda KM
Tomáš Hlubuček, člen KM
Pavel Nenadál, člen VV OFS Pelhřimov
Zástupci klubů: Tj Slovan Kamenice nad Lipou
FC Slavoj Žirovnice
TJ Sokol Hořepník
TJ Sokol Košetice
TJ Sokol Černovice
TJ Střepina Žirov
Omluveni:
SK Horní Cerekev
Omluveni:
Tomáš Tesař, člen
Nepřítomni zástupci klubů:
TJ Spartak Počátky
TJ Dálnice Speřice
TJ Sokol Želiv
TJ Sokol Senožaty
TJ Slavoj Pacov
Vyskytná/Nový Rychnov

Program setkání:
1) Přivítání a poděkování
2) Téma: starší hráči a hráčky, kteří mají výjimku
3) Zimní turnaje OFS
4) Společný trénink OFS, výběr OFS dorost
5) Volná diskuze k následující sezoně

Průběh zasedání:
1) Přivítání a poděkování
Předseda komise mládeže Martin Moravec přivítal všechny přítomné a v úvodní části poděkoval všem
za práci s mládeží, kterou přítomné kluby vykonávají.
2) Téma: starší hráči a hráčky, kteří mají výjimku
Komise mládeže si byla vědoma této problematiky. Po přínosné diskuzi padlo několik variant, které
budou předmětem následující schůze s kluby, která se bude konat před losovacím aktivem na
následující sezonu 2022/2023. Ve hře jsou varianty jako: ze soutěžního řádu výjimku úplně odstranit,
ponechat, upravit. V diskuzi několikrát zaznělo, že je velmi důležitá komunikace mezi trenéry respektování soupeřů, jejich síly a možností. Zástupci Košetic vyzdvihli gesto fair play Žirova, který
upravil soupisku tak, aby zápas dával oběma stranám smysl. Tato diskuze byla velmi živá, ovšem na
variantě použití “zdravého rozumu” tak, aby utkání všech týmů dávaly smysl, se shodli všichni
přítomní. Komise mládeže plně podporuje, aby se trenéři vždy dohodli na formátu a průběhu hry
před začátkem utkání. Cílem je, aby byl pro děti prožitek ze hry radostný a to vše záleží na trenérech
a spíše na biologickém věku dětí, nikoliv na věku kalendářním. Jde o prožitek ze hry všech a proto je
nutné dodržet morální zásady uvedené výše.
3) Zimní turnaje OFS
Komise mládeže nabídla turnaje pro přípravky a mladší žáky. Kategorie, místo a datum pro možnosti
konání jsou následující:
Přípravka:
18.12.2021 Nový Rychnov
22.1.2022 Obrataň
12.2.2022 Žirovnice
Žáci: možno udělat turnaje v Novém Rychnově v termínech 15., 29.1. a 5.2. 2022
V plánu je turnaje rozdělit na dopolední a odpolední skupiny, abychom umožnili týmům co největší
minutáž. Vše bude samozřejmě závislé na počtu přihlášených týmů. Již můžete svá mužstva
přihlašovat u předsedy KM Martina Moravce.
4) Společný trénink OFS, výběr OFS dorost
Komise mládeže nabídla přítomným klubům možnost společných tréninků jednotlivých kategorií v
rámci OFS. Jde o spolupráci komise mládeže a trenérů samotných, které chce komise zapojit do
těchto tréninků. Cílem je ukázka nových tréninkových poznatků všech, a proto k této záležitosti
přistupujeme se společným zájmem a heslem “rád se jako trenér podívám na něco jiného, nového”.
Rádi bychom se sešli jednou za měsíc v tréninku pro přípravky i žáky (odděleně). Okrajově byla
projednána v diskuzi možnost výběru OFS Pelhřimov - dorost.

5) Volná diskuze
V následné diskuzi byl okrajově projednán formát soutěží na následující sezonu. Všichni přítomni
souhlasili s tím, že na dalším setkání probereme seznamy hráčů týmů a formát soutěží podle nich
zvolíme společně. Ve volné diskuzi byli všichni přítomní pozvání na přednášku Psychologie v
Humpolci, dále také na přednášku pana Mariána Jelínka v Kamenici.

Za KM OFS Pelhřimov V Humpolci dne 05.11.2021:

Martin Moravec, předseda komise
Tomáš Hlubuček, člen komise
Tomáš Tesař, člen komise

