STATUT KOMISE MLÁDEŽE MS KFS

Článek I.
Základní ustanovení
1. Komise mládeže Moravskoslezského krajského fotbalového svazu (dále jen „komise“) je poradním
a iniciativním orgánem výkonného výboru MS KFS (dále jen VV) pro oblast vytváření koncepcí v
oblastech systému mládežnických soutěží a práce s mládeží v klubech, využití volného času mládeže,
systému práce s talentovanou mládeží ve speciálních sportovních útvarech a systému ekonomického
zabezpečení mládežnické kopané.
2. Členy komise včetně předsedy komise jmenuje VV, který je oprávněn členy komise i předsedu z
těchto funkcí kdykoliv odvolat. Z řad členů komise volí členové komise jednoho místopředsedu
komise. Předseda komise má právo zúčastňovat se jednání VV, pokud bude projednávána
problematika a otázky mládeže.
3. Komise odpovídá za svou práci VV. Předseda komise je povinen průběžně informovat
odpovědného člena VV za práci komise, zejména pak předsedu a místopředsedu, o práci komise.
4. Komise se schází a pracuje podle svého půlročního plánu činnosti. Finanční zabezpečení činnosti
komise se řídí rozpočtem komise schváleným VV na příslušný kalendářní rok.
5. Jednání komise včetně usnášení se řídí zásadami jednání orgánů FAČR ve smyslu článku 7 stanov
FAČR.
6. Sekretářem komise je profesionální trenér mládeže. Sekretář komise organizačně a obsahově
zabezpečuje činnost komise a o jednotlivých zasedáních vyhotovuje do 7 dnů zápis, který zasílá všem
členům komise, předsedovi VV, sekretáři VV a odpovědnému členovi VV za práci komise.
Článek II.
Působnost komise
V rámci své působnosti komise zabezpečuje zejména tyto hlavní úkoly:
1. Zpracovává návrh koncepcí rozvoje mládežnického fotbalu, systému mládežnických fotbalových
soutěží a finanční politiky KFS v této oblasti včetně návrhu rozpočtu za příslušný kalendářní rok.
2. Podílí se na zabezpečování vrcholných akcí mládežnického fotbalu v kraji včetně zabezpečování
utkání a turnajů okresních a krajských výběrů včetně mezinárodních partnerských vztahů v
mládežnických kategoriích.
3. Podílí se na zabezpečení mediální prezentace mládežnické kopané a jejich soutěží.
4. Uplatňuje poradní a metodický vliv a zadává úkoly komisím mládeže okresních fotbalových svazů.

5. Vyjadřuje a zpracovává své stanovisko k personálnímu obsazení trenérů mládeže působících v
rámci KFS.
6. Vyjadřuje a zpracovává své stanovisko k zařazení či vyřazení subjektů do systému sportovních tříd
se zaměřením na kopanou a sportovních center mládeže.
7. Spolupodílí se v součinnosti s trenérsko metodickou komisí KFS na vytváření koncepce a systému
vzdělávání trenérů mládeže a spolupodílí se v rámci svého rozpočtu na zabezpečení metodických a
vzdělávacích akcí trenérů mládeže.
Článek III.
Spolupráce komise s dalšími subjekty.
V rámci své činnosti komise :
1. Vytváří podmínky pro organizaci mezinárodních akcí mládežnických kolektivů doma i v zahraničí a
spolupracuje s partnerskými kraji a zeměmi.
2. Spolupracuje s trenéry a oddíly při sestavování reprezentačních výběrů mládeže a v záležitosti
hodnocení a výběru talentů pro reprezentační výběry.
3. Spolupracuje s hospodářskou komisí při tvorbě rozpočtu komise mládeže a zabezpečuje materiální
vybavení pro mládežnické výběry a odpovědné trenéry a vedoucí krajských výběrů.
4. Spolupracuje s ostatními komisemi a sekretariátem KFS v problematice norem, řádů, předpisů a
systému soutěží mládeže v kraji.
Článek IV.
Závěrečná ustanovení.
Tento statut komise mládeže KFS byl schválen VV MS KFS dne 11.8.2011

