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SCHŮZE TRENÉRŮ MLÁDEŽE OFS RYCHNOV 

27.2.2023 

ZÁPIS 
 

Komise mládeže: Tomáš Rejzek, Michal Sýkora 

Host: Karel Havlíček, Roman Havel, Jakub Zahradník 

Přítomní trenéři: 41 

 
• KM upravuje pravidla soutěže starších žáků U15 o startech hráčů kategorie 

mladšího dorostu (r. 2007) 

o Od jarní části sezóny budou moci startovat hráči výhradně kategorie U15 

(r. 2008 a mladší) 

o Od jarní části sezóny platí standardní postup při udělení osobních trestů 

(ŽK a ČK) 

• KM mládeže s přítomnými projednala problematické body v pravidlech u 

kategorii U11 a U9. KM konstatuje, že se rozehrané soutěže dohrají za 

stávajících pravidel. Od podzimu by měly vyjít jednotná pravidla FAČR. 

o MP malá domů bude tolerována, ale platí, že se v této kategorii 

součinností trenéři – rozhodčí budeme snažit brankáře malou domů 

odnaučit (řešit domluvou, nikoliv v zápasu trestem). 

o MP autové vhazování rozehrané nohou se bude tolerovat 

připomínky KH : vhazování problém při zpracování míče, zcela 

nefunguje ,,možnost výběru“ -hráčům se radí, jak zahrát. Zároveň je 

zahrání autu nohou do budoucna nepřijatelné. Pro jarní část sezony 

zachováme obě možnosti navázání hry. 
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• KM žádá trenéry kategorií potažmo kluby SP, MŽ a SŽ o poskytnutí informace 

(nejdéle na aktivu mládeže), kolik hráčů v registrují podle jednotlivých ročníků 

a to ročníky 2008,2009,2010,2011,2012 a 2013 včetně hráčů působících 

v krajské soutěži. KM poskytne souhrn celého OFS zpět klubům.  

• Jakub Zahradník představil návrhy pro úpravy herních systémů mládeže.  

o Argumenty – úspěšnost dětí, kliček, více prostoru pro běh 

o Protiargumenty – jiná forma než jiné okresy 

Resumé : Vyzkoušet v tréninku a PÚ hru na větším prostoru v menším počtu 

hráčů, u PP hru na 2+2 branky. V zápasech dodržovat zadané rozměry hřišť. 

• Přihlášky do jarní části soutěže mají uzávěrku 5.3.2023 

• Losovací aktiv okresních soutěží 28.3.2023 – 18:00 – GAPA centrum Rychnov 

nad Kněžnou 

• Připomínky: Opočno – soutěž PP hrát mikroregionálně minimalizovat dojíždění 

– v týdnu problém pro rodiče s časem při delším dojezdu. Finálový turnaj podle 

(ne)existující tabulky. Sopotnice a Slatina – na podzim neměli domácí turnaje- 

prosba zohlednit na aktivu pro jarní část.  

• Od sezony 2023/2024 plán obnovit pohár OFS mládeže MP a starší.  

• KM a VV OFS RK vřele děkuje všem zúčastněným (i omluveným) trenérům a 

hostům za věcné připomínky, aktivitu v debatě a přístup k problematice. 

 

Zápis: Michal Sýkora 

 

Zprávy od partnerů OFS RK 

 

Lionsport a.s. (kontakt Martin Strelec, mar.strelec@seznam.cz ,tel. 775 152 171) 

• Nový katalog (2023) dresů, souprav, oblečení aj. se slevou 40% pro členy OFS RK 

naleznete na https://www.lionsport.cz/teamsport  

• V eshopu www.lionsport.cz s loginem a heslem ofsrychnovnk2021 objednávejte 

jakékoliv zboží Adidas, Reebook a  Puma se slevou 30-40%. 

Nadační fond KH kraje na podporu a rozvoj mládeže  

• Do konce března 2023 se mohou trenéři mládeže přihlásit do programu nadačního 

fondu. Po splnění podmínek bodového systému bude letos jednorázově vyplaceno 

trenérům licence C  5000 Kč, licence B 7000 Kč a licence A 8000 Kč. Podrobné 

informace budou zaslány na sekretáře klubů.  

Yoursport 

1. Ve funkčním prádle je potřeba komfort a stoprocentní flexibilita. U Vivasport máte 

jistotu, že se vám bude hrát i trénovat opravdu dobře. Vyberte si v letáku z akčního 

zboží, co potřebujete, a objednejte si vše na e-mailu objednavky@yoursport.cz 

2. Sleva 30 % na vše od Iron-Ic! Tak to musíte využít. Stačí jít na e-

shop ironic.yoursport.cz/ a při objednávce zadat slevový kód  RYCHNOVironic30. 

Sleva se vám automaticky strhne z celkové ceny. 

3. Sleva 20 % na výživové doplňky Namedsport! Strava dělá v životě sportovce víc než 

trénink, to je známá věc. A na e-shopu www.sportboost.cz zadáte náš speciální slevový 

kód RYCHNOVnamed20  a sleva se vám strhne z celkové ceny. 
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