
 

Zápis 6/2022 
z jednání komise mládeže PFS ze dne 9.10.2022 

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

Přítomni : Kubr, Bezpalec, Vavříček, Klíčová, Skalba, Herold 

Omluveni: Zákostelský 

1) Kontrola zápisu ze dne 7.9.2022 
 

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 

 
3) Výběry PFS  

 

• MKS 2022/20223 
1.kolo   20.9.2022    FS Praha - Jihočeský KFS      ABC Braník 11:00 a 13:00 
https://www.fotbalpraha.cz/clanek/10194-vybery-u13-a-u14-vstoupily-
vitezne-do-noveho-rocniku-mezikrajske-souteze 
2.kolo   volno 
3.kolo   18.10.2022  Plzeňský KFS – FS Praha           Plzeň     11:00 a 13:00 
https://www.fotbalpraha.cz/clanek/10245-vybery-u13-a-u14-presvedcive-
zvitezily-ve-3-kole-mezikrajske-souteze-v-plzni 
4.kolo   1.11.2022    Středočeský KFS – FS Praha  Střešovice   11:00 a 13:00 
 

• Turnaje U10 a U11 neligových výběrů 
U10   15.11.2022   SC Xaverov   13:00h – 15:00h 
U11   16.11.2022   SC Xaverov   13:00h – 15:00h 
Probíhají přípravné tréninky jednotlivých výběrů U10 a U11 
 

• Výběr U12 neligový výběr 
Do konce roku v plánu 2 – 3 tréninky 

• Výběr U17 neligový výběr 
Do konce roku v plánu 2 – 3 tréninky 
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            Projekty na podporu rozvoje fotbalu v Praze  

• Rodinné festivaly Wannado festival 2022 (sobota 3.9.2022 Branická 
louka) a Ladronka fest 2022 (10.9.2022 park Ladronka) – fotbal 
zastoupen stanovištěm PFS s trenérem GTM OFS, stánkem, fotbalovou 
klecí, fotbalovým kulečníkem a hřištěm. Cíl je podpořit nábory 
fotbalových klubů v Praze, přivést děti k fotbalu, předat informace 
rodičům, kde mohou děti začít s fotbalem, poskytnout dětem zážitek a 
zažehnout v nich lásku k fotbalu. 
 

• Neberte nám naši hru – do klubů byly rozeslány možné termíny pro 
podzimní část projektu (ročníky 2016 a mladší) 

• Více informací na mailové adrese davitperl@seznam.cz 
Turnaje NNNH 
FC Háje 22.10.2022 
FC Tempo  12.11.2022 
 

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

4) Přípravky – dlouhodobé soutěže – platnost od jara sezóny 2022/2023 
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 – dotazy pište na tomas.kubr@seznam.cz 

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

 
 Zapsal – L. Zákostelský                                                            Schválil – T. Kubr 
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