FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ PROSTĚJOV
Za Místním nádražím 4536
796 03, Prostějov
Prostějov, 11. 5. 2021
Zápis schůze KM OFS Prostějov č. 1
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Přítomni: Matěj Vybíhal, David Pekař, Miloslav Fajstl, Viktor Hrdlička, Aleš Rus
Omluveni: Marian Borovský

Program:
1, Garant KM pan Matěj Vybíhal přivítal členy nově sestavené KM, jako předsedu určil Davida Pekaře
2, Rozdělení jednotlivých členských rolí v KM:
Místopředseda – Miloslav Fajstl (zvolen 5 hlasy, nikdo nebyl proti)
Sekretář – Aleš Rus (zvolen 5 hlasy, nikdo nebyl proti)
Členové – Viktor Hrdlička, Marian Borovský
3, Plánování soutěže pro kategorie předpřípravek (3+0) a návrh na přípravný (zkušební) turnaj v
průběhu června (nevázaný na kluby, bez registrace FAČR) (Vybíhal, Pekař, Borovský)
4, Návrh na změnu formátu soutěže starších žáků, tzn. původních 7+1 na polovinu hřiště nahradit
novým 8+1 na délku hřiště (pokutové území – pokutové území), předseda Pekař zjistí postoj všech
klubů ohledně návrhu nového formátu a dále bude probráno na dalším konání KM, případně VV
5, plánování okresního tréninku kategorie U12 (pro výběr na následné krajské kempy a navazující
reprezentaci MKS v nadcházejícím soutěžním ročníku), představa uskutečnit trénink v průběhu
června (dle vládních opatření)
6, Navázání na okresní brankářské tréninky (Pekař)
7, Výběr nových (pomocných) trenérů na tréninky OFS a další akce pořádané pod hlavičkou OFS
Prostějov, případně pro pomoc k činnosti GTM OFS Prostějov. Členové navrhnou kandidáty na dalším
zasedání KM, předseda navrhne a zjistí možné podmínky pro tyto trenéry na dalším zasedání VV
8, Monitorování situace ohledně stavu mládeže v klubech, příprava na následující ročník
mládežnických soutěží (představa klubů, které kategorie přihlásí do dalšího soutěžního ročníku)
(Pekař)
9, schválení návrhu na nákup vybavení pro GTM OFS Prostějov a pomocné trenéry. GTM vyhotoví
konkrétní návrh, který přednese na dalším zasedání VV (5 hlasů pro, nikdo proti)

Termín příštího zasedání KM bude upřesněn.

Schválil: David Pekař – předseda KM
Zapsal: Aleš Rus – sekretář KM

