Zápis ze společného jednání Komise mládeže a Trenérsko-metodické komise OFS
Jičín ze dne 10. 11. 2021 – místo konání budova US Jičínska
PŘÍTOMNI:
Daniel Malý (předseda KM), Milan Stehlík, Štěpán Zeman (členové KM)
Jaroslav Kříž (předseda TMK), Marek Macák (člen TMK)
Jan Šotek (předseda OFS), Vladimír Blažej (gestor KM a TMK), Pavel Krois (trenér U-15 a
vedoucí mládeže Jiskra Hořice)
OMLUVENI: Pavel Obermajer, Josef Čistecký, Jan Rozsévač, Václav Horák
A. PROGRAM JEDNÁNÍ:
01. Problematika kategorie U-15 v rámci OFS Jičín
02. Příprava výběrů U-11 a U-12 na halové turnaje KFS
03. Zhodnocení účasti výběru U-17 v přeboru KFS (28. 10. Vrchlabí)
04. Zhodnocení a další průběh Středoškolského poháru OFS Jičín
05. Kontrola trenérského obsazení mládežnických týmů OFS Jičín
06. Termín konání licence „C“ a doškolení licence „C“
07. Personální obsazení GTM OFS Jičín – aktuální stav
08. Ekonomický blok, návrhy pro VV OFS Jičín
09. Diskuze
PŘÍLOHY:
01. Katalog turnajů EUROSPORTING 2022
01. Problematika kategorie U-15 v rámci OFS Jičín
A. Systém nadstavby meziokresního přeboru OFS Jičín a OFS Semily
- KM a TMK se jednoznačně shodly na systému jarní nadstavbové finálové skupiny a skupiny
o umístění bez započítání jakékoliv bodové bonifikace z podzimní části (týmy vstoupí do
nadstavbové soutěže s nulovým základem)
B. Zrušení výběrového turnaje U-15 v Nové Pace
- KM a TMK se jednoznačně shodly na zrušení tohoto výběrového turnaje vzhledem
k epidemiologické situaci a systému trasování KHS, kumulace řady hráčů z různých škol by
mohl vést ke karanténním dopadům v těchto školách
C. Další termínový kalendář práce s kategorií U-15
- 27. 03. 2022 bude uspořádán výběrový turnaj U-15, nominováni budou hráči pouze z klubů
hrajících meziokresní přebor U-15 a nebudou nominováni hráči z týmů hrajících krajské
soutěže (předpoklad konání Nová Paka)
- odložený výběrový turnaj U-15 se bude konat 18. 06. 2022 za účasti čtyř nominovaných
výběrů
- společný kemp finálního výběru U-15 OFS Jičín (17+3) se bude konat ve dnech 24-26. 06.
2021 (místo a logistika bude určena, varianty příměstský sportovní kemp nebo internátní
kemp ve středisku SŠTŘ Hlušice)
- výběr OFS U-15 nebude startovat na halových turnajích
- pro výběr OFS U-15 bude zvažována účast na vybraném turnaji EUROSPORTRING 2022
02. Příprava výběrů U-11 a U-12 na halové turnaje KFS a další program
A. Zrušení přípravného kempu pro výběry OFS U-11 a U-12
- KM a TMK OFS Jičín rozhodly zrušit kemp jako přípravu na halové přebory KFS výběrů
těchto věkových kategorií v listopadu 2021 vzhledem k epidemiologické situaci a systému
trasování KHS, kumulace řady hráčů z různých škol by mohl vést ke karanténním dopadům

v těchto školách
- v případě konání přeborů KFS U-11 a U-12 bude provedena nominace na základě
stávajícího výběrového stavu (ke dni 13. 11. 21 zatím KFS oba turnaje předpokládá
uspořádat – termín 12. 12. 2021)
B. Další termínový kalendář práce s kategorií U-11 a U-12 (U-13)
- 19. 03. 2022 bude uspořádán výběrový turnaj U-11 a U-12, nominováni budou hráči pouze
z klubů hrajících okresní přebor U-11 a U-12 a případně budou nominováni hráči z týmů
hrajících krajské soutěže (místo bude určeno)
- společný kemp finálního výběru U-11 (nový výběr), U-12 a U-13 OFS Jičín (14+2) se bude
konat ve dnech 24-26. 06. 2021 (internátní kemp ve středisku SŠTŘ Hlušice)
- výběr OFS U-11 a U-12 nebude startovat na halových turnajích
- pro výběry OFS U-11 až U-13 bude zvažována účast na vybraném turnaji
EUROSPORTRING 2022
03. Zhodnocení účasti výběru U-17 v přeboru KFS (28. 10. Vrchlabí)
- KM a TMK OFS Jičín kladně hodnotily vystoupení hráčů, kteří startovali na turnaji pouze
v počtu 12 vzhledem k velkému množství omluvenek nominovaných hráčů (rodinné i klubové
důvody), což je nutno hodnotit jako negativní faktor
- výsledky 5:1 Hradec Králové, 0:0 Náchod, 0:2 Trutnov, Rychnov n. K. 1:2 (průběžné 4.
místo)
- KM a TMK neprojednaly dopis trenéra výběru U-17 Pavla Obermajera vztahující se k jeho
neúčasti na této akci a k přístupu k doplňování týmu vzhledem k omluvám hráčů a tuto
problematiku budou řešit za jeho osobní účasti
- KM a TMK poděkovaly trenéru Václavu Horákovi za obětavou práci s tímto výběrem a
Josefu Čisteckému a Jaroslavu Danišovi za operativní převzetí trenérských pozic u týmu
04. Další průběh Středoškolského poháru OFS Jičín
- KM a TMK OFS Jičín kladně hodnotily úvodní turnaj Středoškolského poháru (4 týmy
středních škol) a rozhodly o dalším jarním termínu konání ve čtvrtek 21. 04. 21 v Jičíně
(travnatá hrací plocha), členové KM a TMK osloví další střední školy s nabídkou účasti
05. Kontrola trenérského obsazení mládežnických týmů OFS Jičín
- KM a TMK OFS Jičín pověřily předsedu TMK OFS Jičín Jaroslava Kříže kontrolou a
analýzou stavu trenérského vedení u týmů mládeže hrajících soutěže OFS Jičín
06. Termín konání licence „C“ a doškolení licence „C“
- KM a TMK OFS Jičín vzaly na vědomí termín a místo konání školení licence „C“ a doškolení
licence „C“ ve dnech 15-16. 01. 2022 ve středisku SŠTŘ v Hlušicích (prezenční školení,
online školení nebude OFS Jičín pořádat)
- předseda TMK OFS Jičín Jaroslav Kříž projedná s Janem Mílem otevření systému
přihlašování
07. Personální obsazení GTM OFS Jičín – aktuální stav
- KM a TMK OFS vzaly na vědomí ukončení jednání s Petrem Hufem
- KM a TMK vzaly na vědomí probíhající jednání s Josefem Čisteckým s tím, že je možné
v případě kladného rozhodnutí uzavřít smlouvu s účinností od 01. 11. 2021
08. Ekonomický blok, návrhy pro VV OFS Jičín
A. Návrhy pro VV OFS Jičín
- KM a TMK navrhují VV OFS Jičín projednat systém dotačních titulů pro kluby, které vyšlou
své hráče do výběrů OFS Jičín ve výši částka X/počet hráčů (týká se přeborů KFS či jiných
turnajů pořádaných OFS či jinými subjekty)
- KM a TMK navrhují VV OFS Jičín projednat systém přímých finančních úhrad trenérům,
kteří připravují klubové týmy, z nichž se rekrutují hráči výběrů OFS Jičín, ve výši částka
X/počet hráčů (týká se přeborů KFS či jiných turnajů pořádaných OFS či jinými subjekty)

B. Ekonomické informace
- KM a TMK OFS Jičín vzaly na vědomí stanovení jednorázových odměn pro trenéry výběrů
OFS ve výši 500 Kč za turnaj či den kempu a 300 Kč za jednorázový trénink, evidenci
povede místopředseda OFS Jičín
- členové KM a TMK OFS Jičín si připraví evidenci cestovních náhrad za období 07-11/2021
na poslední jednání 07. 12. 2021
09. Diskuze
- KM a TMK navrhují VV OFS Jičín navrhnout o ocenění trenéra Pavla Procházku za jeho
počin v utkání U-15 v Mladých Bukách (záchrana života hráče)
Termín dalšího jednání – úterý 07. 12. 2021 v 17.00 v klubovně UMT Nová Paka.
B. TRVAJÍCÍ KONCEPČNÍ ÚKOLY
01. Vícesportovní středisko mládeže Jičín (komise 21. 04. 21)
KM a TMK byla seznámena s vizí vzniku vícesportovního sportovního střediska mládeže
v Jičíně s případným zapojením fotbalu SK Jičín a rozhodujících sportů v Jičíně.
Jednáním o tomto středisku byli pověřeni předseda Km Daniel Malý a tajemník Unie sportů
Jičínska Václav Nidrle.
STAV: Trvá
G: Malý, Nidrle
02. Aktivity KM a TMK v otázkách partnerů akcí TMK a KM OFS Jičín (komise 21. 04.
21)
Členové KM a TMK byli požádáni o spolupráci při získávání finančních a materiálních
prostředků určených na pořadatelství akcí pro mládež a trenéry.
STAV: Trvá
G: všichni členové komisí
03. Návrhy pro výběry OFS U-15 a U-17
KM a TMK se vyslovily pro tvorbu výběru v kategorii starších žáků v ročníkovém systému U15. Výběry OFS Jičín se zúčastní soutěže, kterou pro tyto kategorie bude případně pořádat
Královéhradecký KFS.
KM a TMK pověřily předsedu KM Daniela Malého průzkumem turnajů pro mládež včetně
mezinárodních (například EUROSPORTING), kterých by se výběry OFS Jičín v těchto
kategoriích mohly zúčastnit.
KM a TMK zvažují případný návrh pořadatelství turnaje těchto výběrů i s účastí regionálních
výběrů jiných územních celků.
STAV: Trvá
G: výkonný výbor OFS Jičín
04. Koncepce programu „Školní fotbal Jičínska“
KM schválila pořádání Středoškolského poháru OFS (podzimní a jarní kolo v daném školním
roce) a Poháru ZŠ (postupován soutěže, případně podzimní a jarní kolo v daném školním
roce) počínaje školním rokem 2021/2022.
KM jmenovala manažerem školního fotbalu Pavla Obermajera, kterému uložila do 15. 06. 21
provést průzkum zájmu škol o účast.
STAV: Trvá (splněn první turnaj SŠ)
G: Obermajer
05. Koncepce programu „Letní kemp mladých fotbalistů OFS Jičín“
KM schválila pořádání letního kempu mladých fotbalistů OFS Jičín, první termín stanovila v
červenci 2022.
KM stanovila tyto podmínky pořadatelství:
a) stanovení místa – Jičín, Lázně Bělohrad, Hořice
b) jmenování manažera letního kempu
c) stanovení maximálního počtu a věkových kategorií účastníků
d) ekonomické podmínky, vklady účastníků
e) program a patron kempu
STAV: Trvá, jednáno
G: výkonný výbor OFS Jičín

06. Licence C UEFA
Trenérsko-metodická komise (dále jen TMK) stanovila termín pořádání školení licence C
UEFA v lednu 2022 ve středisku SŠTŘ v Hlušicích. Předpoklad účasti je 10-12 účastníků +
doškolení.
STAV: Trvá
G: Blažej, Kříž, Šotek
C. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ z jednání komisí ze dne 12. 10. 21
01. Středoškolský pohár 2021 14. 10. 2021
- splněno, čtyři střední školy
02. Příprava výběrů OFS U-17 Vrchlabí 28. 10. 2021
- splněno, 4. místo
03. Podzimní pohár U-15 v Nové Pace
- turnaj zrušen vzhledem k epidemiologické situaci
04. Hodnocení fotbalových školiček
- splněno (nejúspěšnější dosavadní průběh)
05. Hodnocení výběrů U-11 a U-12 a příprava na halové turnaje
- příprava zrušena vzhledem k epidemiologické situaci, čeká se na rozhodnutí KFS ve vztahu
k turnajům dne 12. 12. 2021
06. Trenérské obsazení výběru U-12 (doplnění)
- splněno
07. Trenérské obsazení turnaje U-15
- turnaj zrušen vzhledem k epidemiologické situaci
08. Fotbalové Jičínsko říjen - téma dorostenecká kopaná
- splněno
09. Problematika GTM OFS Jičín
- probíhá jednání
10. Zájezd mládeže na utkání U-20 Česká republika-Anglie v Teplicích
- zájezd realizoval pro mládež 1. FK Nová Paka
Další společné zasedání KM a TMK se bude konat v úterý 07. prosince 2021 od 17.00
v Nové Pace v klubovně UMT Nová Paka.

Jaroslav Kříž v. r.
předseda TMK

Daniel Malý v. r.
předseda KM

Vladimír Blažej v. r.
gestor TMK a KM

