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Zasedání Komise mládeže OFS Přerov
Zápis číslo: 17 – 15/16
Přítomni:
Omluven:
Hosté:
Program:

Ze dne: 27. 08. 2015

P. Pumprla, J. Kyasová, R. Hroch
Z. Grečmal, P. Caletka
R. Páral, K. Kyasová
1. Zahájení
2. Různé – jednodenní soustředění, termín turnaje OFS
3. Závěr

K bodu 1.
Zasedání KM se uskutečnilo při příležitosti soustředění výběrů OFS „U12“ a „U11“ v Ústí.
Předseda KM přivítal předsedu OFS p. Párala a členy KM. Zároveň omluvil P. Grečmala a P.
Caletku, z pracovních důvodů se nemohli dostavit a zúčastnit se soustředění výběrů OFS.
K bodu 2.
- ze středy 26. 8. na čtvrtek 27. 8. se uskutečnilo soustředění výběru „U12“ v počtu 18 hráčů.
2 hráči z nominovaných byli omluveni rodiči.
- ze čtvrtka 27. 8. na pátek 28. 8. se uskutečnilo nově se tvořící mužstvo „U11“ v počtu 15
hráčů. Jeden hráč přestoupil hrát do klubu SpSM, jeden byl pro nemoc omluven a 3 hráči se
neomluvili.
- u obou věkových kategorií se uskutečnily 3 tréninkové jednotky, ke kterým vybraní hráči
přistoupili poctivě. Samotní trenéři rozhodnou do 7. 9. o nominaci a zašlou návrh nominace
obou kategorií předsedovi KM.
Poděkování patří vedení OFS Přerov za uskutečnění soustředění, trenérům KM a také hráčům
za přístup k tréninkům.
Po celou dobu soustředění našli trenéři OFS spolu s vybranými hráči kvalitní podmínky pro
sportovní přípravu v areálu Sokola Ústí. Ubytování i stravovací podmínky byly na velice
dobré úrovni, za což OFS Přerov děkuje oddílu S. Ústí.
- předseda KM seznámil přítomné o jediné akci, která se bude konat během podzimu 2015.
Jedná se o turnaj výběrů OFS „U12“ a „U11“, který se uskuteční ve sportovním areálu FC
Želatovice ve středu 7. 10. 2015.
K bodu 3.
Závěrem předseda KM poděkoval všem přítomným za účast. Termín dalšího zasedání bude
určen dodatečně.
V Ústí, dne 27. 8. 2015
Zapsal: Jarmila Kyasová

Pavel Pumprla
předseda KM OFS

