
 
 

Moravskoslezský krajský fotbalový svaz 
ZÁPIS  č. 4/2014 

ze schůze Trenérsko-metodické komise MS KFS konané 14.4. 2014 
 
Přítomni:     Zajíc, Mgr. Mokrohajský, Helštýn, Jelínek, Chrástek, Vojvodík 
Omluveni:   Morong  
Hosté:  Bc. Martin Bednář  
Program:     
1.          Zahájení schůze 
2. Kontrola zápisu č. 3/2014 
3. Kurzy trenéra licence C – Ostrava-Evropské město sportu 2014 
 - 14.-16.3. 39 absolventů, 21.-23.3. 80 absolventů, celkem 119 nových trenérů  
 - doškolení trenérů licence C SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm 11.4.2014, 5 trenérů 
 - TMK navrhuje odměnu ve výši 2.000,-Kč Ing. A. Kotalovi, za organizační pomoc  
   při těchto kurzech a za výrobu 119 ks nových průkazů 
 - TMK informuje, že pokud budou mít kluby zájem o doškolení trenérů s propadlou licencí, 
    můžou požádat o doškolení mimo oficiální termíny, ale pouze prostřednictvím OFS  
   či MěFS, podmínkou je minimální počet 10 trenérů  
4. Seminář pro trenéry 
 - TMK bude v měsíci srpnu opět pořádat seminář pro trenéry, který bude možno využít 
 k prodloužení platnosti licence B UEFA- seminář proběhne na ZŠ J.Šoupala  
 v Ostravě – Porubě, termín bude 2.8. nebo 9.8., bude upřesněno na příštím zasedání TMK 
5. Létající trenéři 
 - nové složení létajícího týmu pro rok 2014: Mgr. Radim Zajíc, Radovan Morong,  
   Ing. Verner Lička, Mgr. Jan Hruška 
  
6. Koordinátoři trenérů mládeže v rámci OFS a MěFS 
 - v rámci podpory vzdělávání trenérů mládeže v okresních, městských a krajských soutěžích, 
 zvažuje VV MS KFS a TMK MS KFS zavedení funkce Koordinátora trenérů mládeže 
 v jednotlivých okresech – podmínky pro funkci: minimálně licence A UEFA, déletrvající 
 aktivní práce s mládeží, lektorská činnost. Koordinátoři budou působit v rámci OFS a MěFS, 
 návrhy možno posílat do příštího zasedání TMK na adresu zajic@mskfs.cz  
 - výběr koordinátorů provede TMK MS KFS a bude jej konzultovat s předsedy OFS a MěFS 
 - nutno vytvořit náplň činnosti koordinátora (semináře pro trenéry, vzdělávání, atd.) 
 
7. Školení a doškolení licence C a licence B UEFA 
 - na příštím zasedání TMK stanoví termíny školení a doškolení licence C, dále školení  
   a doškolení licence B UEFA pro období 2014/2015 
 - vytvořit seznam trenérů, kterým končí licence B UEFA – J. Chrástek 
 
8. Stáž pro trenéry – Norimberk 22.-24.8. 
 - VV MS KFS a TMK MS KFS organizují pro trenéry stáž v Norimberku, stáž je určena  
   pro trenéry soutěží mládeže řízených MS KFS 
 - podmínky účasti: platná trenérská licence - minimálně licence B UEFA, aktivní činnost 
   s mládeží minimálně 3 roky 
 - z každého okresu bude vybráno 6 trenérů, přihlášky budou k dispozici na www.mskfs.cz 
   od 18.4. 2014, přihlášku nutno podat na příslušném OFS či MěFS do 23.5.2014, OFS  
   a MěFS, předají všechny přihlášky na KFS, závěrečný výběr provede TMK MS KFS 
 - předpokládaný poplatek za stáž = 1.500,-Kč/trenér (v ceně doprava, nocleh a plná penze  
   po dobu stáže)  

Příští zasedání TMK MS KFS bude v pondělí 26.5.2014 ve 14.00 hod. v sídle MS KFS. 
    Zapsal: Mgr. Radim Zajíc 


