
 
 

Moravskoslezský krajský fotbalový svaz 
ZÁPIS  č. 6/2014 

ze schůze Komise mládeže MS KFS konané 26.6. 2014 
Přítomni:     Pindor, Stanovský, Jakubek, Ožana, Dzida, Zajíc, Kotala, Gelnar 
Omluveni:   Choholáček, Krabec, Patka  
Hosté:   - 
Program:    
1.          Zahájení schůze  
2. Kontrola zápisu č. 5 z 29.5.2014 
3. Zhodnocení činnosti 
 - 2.- 4.6. finále MKS U-13, Nový Bor  2. místo 
 - 17.6. krajské finále ml. přípravek – MFK Vítkovice, nejvíce branek FC Vítkovice 1919 
 účastníci: OV - FC Vítkovice 1919, NJ -  TJ Nový Jičín, FM – SK Brušperk, BR –  
 - TJ Kovohutě Břidličná, KA – 0, OP - 0 
 - 18.6. krajské finále st. přípravek – TJ Horní Benešov, nejvíce branek FC Kopřivnice 
 účastníci: NJ – FC Kopřivnice, FM – SK Brušperk, BR – TJ Horní Benešov, KA – FK Slavia 
 Orlová – Lutyně, OV – 0, OP - 0 
 
4. Plán činnosti KM MS KFS – červen, červenec, srpen 2014  
 - 30.6. – 5.7. letní kemp MS KFS ve spolupráci s OFS FM, Ostravice 
 - 11.8. – 15.8. letní kemp MS KFS pro přípravky, ve spolupráci s OFS NJ, Ostravice 
 - 20.8.  finálový turnaj ml. dorostu O pohár VV MS KFS, TJ Sokol Kobeřice 
 - 25.8. – 28.8. Kouba Cup 2014 
  
 5. Krajské turnaje st. a ml. přípravek MS KFS 
 - nutno změnit hrací systém, letos se poprvé objevily kluby, které jako zástupce OFS a MěFS 
 nebyly schopny hrát se dvěma družstvy, návrhy – hrát pouze s jedním družstvem; hrát v jeden 
 den starší i mladší přípravky, opět s jedním družstvem 
 
6. Turnaj mladšího dorostu O pohár VV MS KFS 
 -  systém - 1. kolo jednotlivé OFS a MěFS – systém si určí sami, počet hráčů 7+1, rozměry 
 hřiště – mezi pokutovými územími, velikost branek – velké branky 7, 32 x 2,44 m, hrát můžou 
 ročníky 1997 a ml., turnaj není určen pro kluby z krajského přeboru, nesmí nastoupit žáci 
 z SpSM, vítěze nahlásí OFS a MěFS do 15.8.2014, OFS Opava – FK Bolatice, MěFS Ostrava 
 – SK Slavie Třebovice; předběžný termín finálového turnaje – středa 20.8.2014, hrají ročníky 
 1997 a mladší, zájem o pořadatelství má TJ Sokol Kobeřice 
 - hraje se podle pravidel fotbalu, vč. pravidla o ofsajdu 
 - OFS a MěFS mohou proúčtovat náklady (pronájmy, ceny, odměny rozhodčí a pořadatelé) 
 za pořádání základního kola turnaje, do výše 5.000,-Kč, daňové doklady adresovat na MS KFS 
 
7. Dotační příspěvek MS KFS na turnaje mládeže 
 - KM MS KFS ve spolupráci s VV MS KFS vyhlašují dotační příspěvky na turnaje mládeže 
 - podmínky pro získání dotace viz příloha zápisu, termín pro zaslání žádostí 31.7.2014 
 - žádosti poslat na adresu oldrich.jakubek@seznam.cz 
 
 
8. Výběrové řízení na „Krajská SpSM“ 
 - KM MS KFS ve spolupráci s VV MS KFS vyhlašuje výběrové řízení na „Krajská Střediska 
   mládeže“ 
 - grant určen pro kluby, které mají ucelenou strukturu mládeže (přípravky, MŽ, SŽ, MD, SD) 
   a nejsou zařazeni do systému SpSM FAČR 



 - pro zařazení do výběrového řízení nutno poslat vlastní žádost s razítkem klubu a podpisem 
   statutárního zástupce klubu;  kopii smlouvy s bankovním ústavem o vedení účtu; čestné 
   prohlášení o vedení podvojného účetnictví; seznamy hráčů a trenérů všech věkových    
   kategorií (přípravky, MŽ, SŽ, MD, SD), včetně jejich ID ve FAČR, u trenérů dále nutno 
   uvést trenérskou  kvalifikaci (licenci), seznam hřišť, které klub využívá (vč. ploch s umělou 
   trávou  – UT není  podmínkou), smlouvu o spolupráci s obecním úřadem  
 - žádosti zasílat na adresu zajic@mskfs.cz 
 
9. Úprava pravidel pro turnaje výběrů OFS a MěFS U-12 
 - během turnaje nelze měnit hráče mezi jednotlivými družstvy výběru, nutno dodržovat    
   soupisku odevzdanou před turnajem 
 - za výběry OFS a MěFS mohou hrát dívky U-13 
 
10. Různé: 
 - Kouba Cup 25.-28.8. 2014 základní skupiny: FC Hlučín, FK Stará Bělá, SK Brušperk;  
   skupiny o umístění 28.8.: FK Stará Bělá, TJ Ludgeřovice, FC Heřmanice Slezská, 
   MFK Vítkovice – tréninkové centrum Vítek, FC Baník Ostrava – stadion Bazaly 
 - termíny zimního halového turnaje ml. dorostu O pohár VV MS KFS – základní kola    
   v okresech do 18.1.2015, 3 semifinálové skupiny  (BR + OP, OV+KA, NJ+FM) = 18    
   postupujících z prvního kola, nutno odehrát do 8.2.2015, finále v neděli 22.2.2015 
   
  

Příští schůze KM MS KFS proběhne ve středu 20.8. 2014 v průběhu finálového turnaje MD 
O pohár VV MS KFS v Kobeřicích. 

 
 

 
 
 
 
Příloha zápisu: 
 

Kritéria KM MS KFS pro p řidělování dotací na turnaje mládeže v 
roce 2014 

Tato kritéria jsou ur čena pouze na turnaje organizované kluby s výjimkou 
klub ů se statutem SCM a SpSM v systému MŠMT. KM MSKFS na vrhuje VV 
MSKFS finan čně podpo řít jen turnaje na území Moravskoslezského kraje, 

jejichž ú častníky mohou být i zahrani ční kluby. Klub m ůže žádat dotaci pouze 
na jeden turnaj. 

 
Výše dotace m ůže být v rozmezí 2.000,-K č – 10.000,-Kč 

a je určena pro turnaje mládeže konané na území Moravskosle zského kraje v roce 2014   
 

Kritéria   
 

1. Hlavním pořadatelem musí být právnická osoba charakteru občanského sdružení, která je členem 
FAČR.  

2. Turnaj musí být určen pro žákovské nebo dorostenecké věkové kategorie .  
3. Turnaj musí mít charakter jednorázové akce. Jednodenní, vícedenní i v hale, ale nikoliv např. zimní 

liga, apod.  
4. Hlavní pořadatel musí KM MSKFS zaslat žádost o dotaci s údaji, které musí vyplnit do přiloženého 

formuláře, ke stažení v příloze této zprávy  



5. Žadatel nesmí být nositelem licence SpSM a SCM                                                                             
6. Dotaci z rozpočtu VV MS KFS nelze poskytnout na turnaje, které již byly dotovány KM FAČR. 

 
Nesplnění některého z uvedených požadavků může být důvodem pro vyřazení žádosti z projednávání.  

 
Základní ustanovení   

 
O výši dotace na jednotlivé turnaje rozhodne Komise mládeže MSKFS na základě níže uvedených 

bodů:  
 

1. Schválení, či neschválení dotace, popř. vyřazení žádosti z projednávání pro nesplnění některého 
kritéria je plně v kompetenci Komise mládeže MSKFS. Na přidělení dotace není žádný právní nárok.  

2. Výše dotace je odvislá od úrovně splnění jednotlivých kritérií a schváleného výše finančních 
prostředků VV MSKFS.  

3. Hlavní pořadatel má povinnost zaslat PTM MSKFS vyúčtování. Nesplnění této skutečnosti může mít 
za následek nezařazení žádosti o dotaci v následujícím roce, případně částečné nebo úplné vrácení 
státní dotace. Přesné pokyny pro vyúčtování včetně jednotných formulářů obdrží kluby současně s 

odesláním státní dotace.  
4. Žádosti, na které budou vyplněny všechny požadované údaje, včetně razítka a podpisu statutárního 

zástupce klubu zasílejte pouze elektronicky na adresu: oldrich.jakubek@seznam.cz  
 

Žádost – formulá ř se základními údaji:   
 

- výkonnostní turnaje mládeže na území Moravskoslezského kraje (minimální počet 6 účastníků)  
- uvedení počtu tuzemských a zahraničních účastníků  

- historie turnaje (minimálně 2. ročník)  
- propozice turnaje (i z posledního ročníku včetně výsledků) přiložit k žádosti  

 
Termín pro uzávěrku přihlášek je 31.7 2014. Žádosti odeslané po 31.7 2014 nebudou zařazeny k 

projednávání.  
 

Důležité: k žádosti o dotaci je nutno zaslat  čestné prohlášení o vedení podvojného ú četnictví.  
 
 
Pozn.: Soubory pot řebné k za řazení do tohoto dota čního programu najdete na www.mskfs.cz.  
 
 


