
 
 

Moravskoslezský krajský fotbalový svaz 
ZÁPIS  č. 5/2015 

ze schůze Komise mládeže MS KFS konané 21.5. 2015 
Přítomni:     Pindor, Dzida, Stanovský, Ožana, Zajíc, Kotala, Koval, Jakubek, Patka, Marini 
Omluveni:   Krabec  
Hosté:  --- 
Program:    
1.          Zahájení schůze  
 
2. Kontrola zápisu č. 4 z 23.4.2015 
 
3. Zhodnocení činnosti 
 - 29.4.  turnaj výběrů OFS a MěFS U-12, Bolatice, nejvíce branek vstřelil výběr MěFS 
   Ostrava, v Hluku 12. – 13.5. se výběr MěFS umístil na 5. místě 
 
4. Plán činnosti KM MS KFS – květen, červen 2015  
 - 26.-27.5. finále MKS U-14, Praha 
 - 2.-3.6.  finále MKS U-13, Velké Losiny 
 - 9.-10.6. dvojutkání MS KFS : Západoslovenský FZ U-15, U-14, Ostravice 
 - 14.-19.6. Letní olympiáda dětí a mládeže U-14, Plzeň 
 - 23.6.  krajský turnaj mladších přípravek „Fotbal ano, drogy ne“  v tréninkovém 
   středisku Vítek v Ostravě - Hrabůvce 
 - 24.6.  krajský turnaj starších přípravek „Fotbal ano, drogy ne“  v Horním Benešově 
   KM MS KFS žádá jednotlivé OFS a MěFS o nahlášení účastníků pro krajský turnaj mladších 
   a starších přípravek „Fotbal ano, drogy ne“ do 17.6.2015 a zároveň žádá OFS a MěFS,  
   aby tyto kluby o termínu turnajů informovali, propozice budou dodány, změna hracího 
   systému, kluby nemusí vytvořit dva týmy, které hrály souběžně, letos bude hrát pouze jeden 
   tým. 
 
5. Motivační projektové příspěvky FAČR 2015 
 - vyhlášené MPP pro rok 2015:  
   - pro KFS: MPP na podporu klubů v rámci krajských Středisek mládeže; MPP na letní    
     kempy talentované mládeže pořádané OFS ve spolupráci s KFS – MS KFS bude opět 
     pořádat 2 kempy, letos ve spolupráci s OFS Nový Jičín a OFS Karviná; MPP na turnaje 
     kategorie přípravek, pořádané KFS v rámci projektu „Fotbal ano, drogy ne“ – MS KFS 
     bude pořádat turnaj pro starší (24.6. Horní Benešov) i mladší přípravky (23.6. tréninkové 
     středisko Vítek v Ostravě-Hrabůvce); MPP na akce Grassroots Day realizované na    
     minihřištích FAČR OFS Opava, akce již proběhla 
 
6. Krajská SpSM: 
 - MS KFS vyhlašuje výběrové řízení na „Krajská SpSM“, podmínky pro účast: 
 - grant je určen pro kluby, které mají ucelenou strukturu mládeže (přípravky, MŽ, SŽ, SD) 
   a nejsou zařazeny do systému SpSM FAČR nebo SCM 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, 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) a smlouvu o spolupráci s obecním úřadem  
 - žádosti zasílat pouze v elektronické podobě na adresu zajic@mskfs.cz 
 - žádosti nutno doručit do 31.7.2015 
 - žádosti budou vyhodnoceny a mezi Krajská SpSM bude zařazeno 9 nejlepších    



7. Různé: 
 - pořadatelství turnajů OFS a MěFS U-12 pro sezónu 2015/2016: září 2015 – OFS Bruntál, 
   prosinec 2015 – OFS Bruntál, březen 2016 – MěFS Ostrava, duben 2016 – MěFS Ostrava 
 - KM MS KFS žádá VV o projednání grantu z rozpočtu MS KFS na podporu mládežnických 
   turnajů, popř. stanovení částky určené na podporu mládežnických turnajů v Moravskosl. kraji 
 - turnaj MD „O pohár VV MS KFS“ – základní (okresní, městské) kola budou odehrána  
   do 30.6., finále 12.8. – OFS Bruntál v Horním Benešově 
 - na základě změny pravidel pro turnaj výběrů OFS a MěFS U-12 v Hluku (pravidlo o ofsajdu 
   a zákaz startu hráčů se střídavým startem v klubech SpSM), bude o sjednocení pravidel 
   turnajů výběrů OFS a MěFS U-12 jednat KM MS KFS na svém příštím zasedání 
    

Příští schůze KM MS KFS proběhne ve čtvrtek 25.6. 2015 v 15.30 hod. v sídle MS KFS.  


