Okresní fotbalový svaz Přerov
IČ 01540319
Sídlo: Petřivalského 1,750 02 Přerov
Tel./fax: 581 207 000
e-mail: ofs@raz-dva.cz
www.ofsprerov.cz
Bankovní spojení: 153451945/0300

Zasedání Komise mládeže OFS Přerov
Zápis číslo: 16

Ze dne:

Místo:

sídlo OFS Přerov

Přítomni:
Omluven:
Hosté:

P. Pumprla, Z. Grečmal, P. Caletka, J. Kyasová, R. Švehlík
Z. Grečmal, R. Hroch, J. Jursík, O. Mrázek
R. Páral, Kyasová jun.

Program:

11. 6. 2015

1. Zahájení
2. Různé – p. Páral
3. Závěr

K bodu 1.
Po přivítání předsedy OFS p. Párala a všech členů obou komisí, zhodnotil na úvod předseda
KM uplynulou sezónu obou výběrů OFS. Obě věkové kategorie vzorně reprezentovaly na
obou turnajích Ol KFS, navíc výběr U12 se umístil ve finále Východ na 4. místě a o 1 bod mu
utekla účast ve finále v Praze. Poté předseda KM předal slovo předsedovi p. Páralovi.
K bodu 2.
- předseda OFS seznámil všechny s organizací kempu na Rusavě. Dohodla se účast trenérů a
realizačního týmu, zajištění tréninkových pomůcek, zajištění cen od Olomouckého kraje a
všichni byli seznámení s programem na kempu (po návrzích členů KM může být upraven)
- na konec prázdnin se plánuje jednodenní soustředění pro okresní výběry, v termínu 26. 27. 8. 2015 pro výběr U12 (stávající kádr + vytipovaní hráči, cca 20 hráčů), v termínu 27. 28. 8. 2015 pro výběr U11 (nově se tvořící kádr, dle vytipování mateřskými kluby, cca 20
hráčů). Začátek vždy v 16,00 hod. a do druhého dne 16,00 hod. konec soustředění.
- předseda OFS navrhl odměny pro funkcionáře při akcích – zimní liga, tréninkový kemp a
fotbalový kemp mládeže.
- jednotliví členové komisí mají do 19. 6. 2015 navrhnout a doporučit VV OFS 3 trenéry
mládeže z okresu Přerov.
K bodu 3.
Závěrem předseda KM poděkoval všem přítomným za účast. Termín dalšího zasedání bude
určen dodatečně.
Zapsal: Jarmila Kyasová

Pavel Pumprla
předseda KM OFS

