
 

Zápis 4/2022 
z jednání komise mládeže PFS ze dne 13.6.2022 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni : Kubr, Bezpalec, Vavříček, Zákostelský 

Omluveni: Klíčová, Skalba, Herold  

Host: Perl, Špinka, Krhut 

1) Kontrola zápisu ze dne 11.5.2022 
 

2) Semináře, Vzdělávání trenérů 
 

• Nová struktura vzdělávacích kurzů 

• https://trenink.fotbal.cz/chcete-se-stat-trenerem/a7971 

• Certifikát C+ Kurz zaměřen na kategorie hrající utkání ve formátu 10+1, tedy 
na mládež ve věku zhruba od 13 let až po dospělé 
https://stansetrenerem.fotbal.cz/account/formlog 

• nové termíny trenérských kurzů naleznete v odkazu   
https://www.fotbalpraha.cz/projekt/12-trenuj-fotbal 

• Seminář Bezpečný sport a týmová dynamika 
Akce se koná 22.6.2022 od 9 do 17 v Centru pohybové medicíny v Praze na 
Chodově 
https://www.ucft.eu/akce/seminare/bezpecnost-sportu-a-tymova-
dynamika-praha-90 
 

3) Výběry PFS  
 

• Finálové turnaje MKS    
 U14   31.5. – 1.6. 2022    Pardubice 
https://www.fotbalpraha.cz/clanek/10044-vyber-u14-skoncil-ve-finale-
mezikrajske-souteze-na-ctvrtem-miste 
 U13     7. – 8.6.2022        Třebíč 
https://www.fotbalpraha.cz/clanek/10052-prazsky-vyber-u13-na-finalovem-
turnaji-mezikrajske-souteze-nezvladl-penalty-a-skoncil-ctvrty 

• U12 neligový výběr PFS  
16.6.2022   semifinálový turnaj V. Betky Kunice – Jihočeský KFS, 
Středočeský KFS a FS Praha. Do finále postupuje vítěz. 
Finálový turnaj V. Betky se odehraje na podzim 2022 v Praze na Strahově 
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• Dívky WU13+WU14  
15.6. 2022     kemp     ABC Braník     9:00h – 15:00h 
22. – 25.8.2022     Kouba Cup     Třebíč 
 

• Chlapci U14 - výběr na LODM Olomouc 
22.6.2022     kemp     Štěrboholy     16:00h – 18:00h 
26.6. – 1.7.2022 LODM Olomouc 
 
                                                                                                              

            Projekty na podporu rozvoje fotbalu v Praze  

• Den dětí MČ Prahy 1 na Kampě dne 31.5.2022 – prezentace fotbalu 
dětem ze škol, školek a družin Prahy 1 

• Dětský fotbalový pohár – Proběhl od 29.3. do 27.4.2022. 8 základních 
kol, 4 semifinále a jedno finále. Celého turnaje se zúčastnilo téměř 500 
dětí z více než 40 pražských základních škol, z toho 200 
neregistrovaných dětí a 43 dívek. 
Finálový turnaj proběhl 27.4.2022 ve sportovní hale Základní školy Věry 
Čáslavské, kde se utkala osmička nejlepších.  
Konečné pořadí Dětského fotbalové poháru 2022: 
1. ZŠ Kbely 1 
2. ZŠ a MŠ Věry Čáslavské 
3. ZŠ Radlická 
4. Dino School 
5. ZŠ Břečťanová 
6. ZŠ Ke Kateřinkám 
7. ZŠ a MŠ Angel 
8. ZŠ Kbely 2 
Informace o turnaji naleznete zde: 
https://www.fotbalpraha.cz/projekt/5-detsky-fotbalovy-pohar 

 

• Neberte nám naši hru – proběhly všechny plánované turnaje na jaro 
2022 

◦ 30.4. SK Slavia – Horní Měcholupy 

◦ 15.5. SK Aritma 

◦ 29.5. SK Motorlet 

◦ 12.6. FC Háje 

• V přípravě nový ročník - podzim 2022 

• https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YcoMqtMQKtTpaYtmsEq753
Vu2H8EV3nVeeXRSe_K_AM/edit?usp=sharing 

• Více informací na mailové adrese davitperl@seznam.cz 

• Školky v pohybu – projekt zaměřen na pohybové aktivity pro nejmenší  
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r.klicova@seznam.cz 
 
 

4) Přípravky – dlouhodobé soutěže – platnost od jara sezóny 2021/2022 
Náležitosti zápisu o utkání, které jsou mužstva povinné v IS systému vyplňovat: 

• na každém utkání povinnost zadávání hráčů 

• rozhodčí, zadání rozhodčího laika v případě nedelegování KR 

• zahájení zápisu v předepsaném termínu 

• kumulace funkcí nelze u hlavního pořadatele 

• vždy musí být uveden v zápise hlavní rozhodčí a vedoucí 

• zadání konečného výsledku 

• do zprávy rozhodčího uvádět zranění a náležitosti dle aktuálních nařízení 

• ukončení zápisu nejpozději do 1 hodiny po skončení utkání  
 

5) Ostatní 

• Na stránkách http://mujprvnigol.cz/strava-fotbalistu vyšla nová metodická 
videa týkající se stravování mladých fotbalistů a fotbalistek 

• Registrace zahraničních hráčů(nejen z Ukrajiny), postup a náležitosti při 
přestupech naleznete na odkazu:  

• Postup při přestupech hráčů z Ukrajiny | FAČR | FOTBAL.CZ 

• Registrace zahraničních hráčů – dotazy pište na tomas.kubr@seznam.cz 

• Návrhy KM PFS k možným změnám v mládežnických soutěžích řízených 
FAČR a PFS 

• K 27.6.2022 se KM rozpouští a znovu bude sestavena na začátku nové 
sezóny 
 

 
 Zapsal – L. Zákostelský                                                            Schválil – T. Kubr 
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