
 
Zápis 6/2019 

z jednání komise mládeže PFS ze dne 18.6.2019 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni: Bezpalec, Zákostelský Jíra, Krhut, Perl, Vavříček, Navara 

Hosté: Litera 

Omluveni: Čmelík, Šrámek 

1) Kontrola zápisu ze dne 20.5.2019 
 

2) Semináře, Vzdělávání trenérů 
• v nejbližší době budou vypsány nové termíny trenérských kurzů na 

podzim 2019  
 https://www.fotbalpraha.cz/projekt/12-trenuj-fotbal        

3) Výběry PFS  
               

• Termíny finálových turnajů MKS U14 a U13 
 
U14          27. – 29.5. 2019          Plzeň 
https://www.fotbalpraha.cz/clanek/8711-finalovy-turnaj-mezikrajskych-
vyberu-u14-se-prazanum-nevydaril 
 
U13          4. – 6.6.2019               Velké Losiny 
https://www.fotbalpraha.cz/clanek/8723-prazsky-vyber-u13-vyhral-s-
prehledem-finalovy-turnaj-mezikrajske-souteze 

 
•  Výběry OFS U12 - republikové finále 2019 

 
 U12          10. – 11.6.2019           Motorlet Praha 
https://www.fotbalpraha.cz/clanek/8736-vyber-u12-vybojoval-na-finalovem-
turnaji-stribro 
 
 

4) Projekty na podporu rozvoje fotbalu v Praze  
 

 
• Ve dnech 29.5. na Zbraslavi a 11.6 na Hostivaři proběhly ukázkové 

tréninky v rámci projektru „Fotbal v Praze společně“. Svazoví trenéři vedli 
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tréninky kategorie U11 a U10. Obou akcí se aktivně zúčastnilo více jak 
20 trenérů či funkcionářů.  

 
 

5) Ostatní 
 

 
• Na stránkách http://mujprvnigol.cz/strava-fotbalistu vyšla nová metodická 

videa týkající se stravování mladých fotbalistů a fotbalistek. 
 

• Etický kodex pro účastníky soutěže Šmicrova, doporučení pro účastníky 
soutěže J. Novotného – kodex představuje kritéria, ke kterým bude 
přihlíženo při reorganizaci zmíněných soutěží    

• Účast na schůzkách pořádaných PFS 
• Vedení hráčů při utkání – „koučování“ dle doporučení FAČR, 

licencovaní trenéři 
• Nezveřejňování tabulek  
• Oslovování hráčů přes vedení klubu či trenéra, nikoliv přímo 

hráče či rodiče  
• Doporučení – metodické schůzky s rodiči – absolvování 

Grassroots leader certifikátu 
 
 

• Info z KM FAČR: 
 

• Od nové sezóny dojde k úpravě soutěžního řádu, týkající se 
zápisu přípravek. V případě nedostavení se delegovaného 
rozhodčího nebudou kluby povinny psát dohodu o rozhodčím, 
bude stačit správně vyplněný zápis a potvrzení vedoucích 
obou klubů. 

 
• V lize a divizi starších žáků se zvýší od nové sezóny hrací doba 

na 2x40 minut.  
 

• KM žádá ředitele soutěží o zohlednění výše uvedené hrací 
doby v kategorii starších žáků v RMS od sezóny 2019/20. 

 
• K 27.6.2019 se KM rozpouští a znovu bude sestavena na začátku nové 

sezóny 
  

 
 Zapsal – L. Zákostelský                                                            Schválil – T. Bezpalec 

http://mujprvnigol.c/

