
 
 

Moravskoslezský krajský fotbalový svaz 
ZÁPIS  č. 3 

ze schůze Komise mládeže MS KFS konané 25.4. 2013 
 
Přítomni:     Pindor, Stanovský, Dzida, Kotala, Zajíc, Ožana, Gelnar, Choholáček, Jakubek 
Omluveni:   Krabec  
Hosté:  - 
Program:     
 
1.          Zahájení schůze 
2. Kontrola zápisu č. 2 z 28.3.2013 
 
3. Zhodnocení činnosti 
 - 2.4. – 5. kolo MKS MS KFS : Zlínský KFS, (Opava) – nesehráno kvůli nepříznivému počasí 
 - 9.4. – 6. kolo MKS Olomoucký KFS : MS KFS (HFK Olomouc) U-13 4:6, U-14 0:2, oba 
   výběry postupují do finále Mezikrajské soutěže 4.-5.6. ve Svitavách 
 - turnaj výběrů OFS a MěFS, 23.4. na hřišti FC Odra Petřkovice - turnaj proběhl hladce,    
   organizace výborná, vítěz OFS Opava postupuje do semifinále výběrů OFS v Hluku  
   14.-15.5., KM děkuje MěFS Ostrava za vynikající organizaci 
 
4. Plán činnosti KM MS KFS – květen, červen 2013 
 - 29.4. – 1.5. – kemp U-15, Ostravice 
 - 30.4.-1.5. – trojutkání MS KFS, Západoslovenský FZ, Zlínský KFS, Ostravice,  
   Čeladná, U-14, U-13 
 - 13.-16.5. – Kouba Cup 2013, Ostrava 
 - 4.-5.6. – finále MKS, Svitavy, U-14, U-13 
 - 12.6. – krajský turnaj st. přípravek „Fotbal ano, drogy ne“ – Smilovice 
 - 13.6. - krajský turnaj ml. přípravek „Fotbal ano, drogy ne“ – Jeseník nad Odrou 
 - 24.-27.6. – Letní olympiáda dětí a mládeže – Zlín, U-14 
  
 5. Různé: 
 - členové KM měli za úkol zvážit změnu herního systému turnajů výběrů OFS a MěFS 
 pro soutěžní ročník 2013/2014, možnost organizace turnaje vždy pro 2 ročníky (U-12 a U-11), 
 úkol trvá, nicméně jarní turnaj v Ostravě proběhne beze změn v organizaci – zůstává herní 
 systém pro jeden ročník 
 - krajské turnaje starších a mladších přípravek v rámci projektu „Fotbal ano, drogy ne“ 
 proběhnou následovně: st. přípravky TJ Smilovice 12.6., mladší přípravky 13.6. TJ Slavoj 
 Jeseník nad Odrou  
 - Dzida – návrh na zvážení úpravy systému hodnocení turnajů OFS a MěFS, kriteriem by 
 nebyl počet vstřelených branek, ale celkové skóre z turnaje – hlasováním s výsledkem 5:2 bylo 
 rozhodnuto, že systém hodnocení turnajů OFS a MěFS zůstává, tzn. hodnotí se počet 
 vstřelených branek v turnaji, v utkáních se neuplatňuje pravidlo o ofsajdu 
 - KM žádá VV MS KFS o navýšení rozpočtu o částku cca 5.000,-Kč, tato částka by byla 
 využita pro videotechnika, který by zajišťoval fotodokumentaci a videodokumentaci z akcí  
 KM MS KFS (500,-Kč/1 akce) 
 - KM navrhuje využití dotace KS ČSTV na zakoupení vycházkových souprav pro výběry  
 MS KFS kategorie U-13  
 - OFS Opava oznamuje, že bude tradičně pořádat Grassroots Day v termínu 15.-25.5.2013,  
 OFS Opava zašle fotodokumentaci z této akce 
   

Příští schůze KM MS KFS proběhne ve čtvrtek 30.5. 2013 v 15.30 hod. v sídle MS KFS. 


