
 

Zápis č. 8 ze schůze komise mládeže OFS Rychnov nad Kněžnou ze dne 6.1.2023 

Přítomni: Miroslav Slezák, Michal Sýkora, Tomáš Rejzek 

Hosté : Jakub Zahradník, Jan Zemen 

 

Jednání bylo zahájeno v 18:00 

Zapisovatelem byl pověřen Michal Sýkora, zápis bude ověřen všemi přítomnými členy KM OFS. 

 

1. KM žádá VV OFS RK ke vstupu do jednání s SK Přepychy o založení centra okresních výběrů.   

(jednání s jinými kluby nebyla úspěšná) 

 

2. KM žádá VV OFS o zajištění cen na finálové turnaje ZHL.  

 

3. KM žádá VV o zakoupení základní výbavy na halovou ligu a tréninky výběrů.  

-8 ks míčů , 40 ks rozlišovacích návleků dvou barev a dvou velikostí 

 

4. KM ukládá k projednání změnu systému soutěže OP U15 a žádá o svolání jednání zástupců klubů v termínu před 

losovacím aktivem. Bude upřesněno a rozesláno sekretářem OFS. Žádáme oddílové zástupce, aby si připravili podněty.  

 

5. KM pro jarní část sezony nepřihlásí do soutěže KFS výběr WU13 pro nedostatek hráček v našem regionu. 

Možnosti jak se pokusit výběr přihlásit jednomyslně zamítnuté. KM bude pracovat na založení výběru pro příští 

sezonu. 

-13.1.2023 společný trénink všech děvčat hrajících v regionu ročníků 2012-2016 hala ZŠ Voděrady 18:00-19:30 

-kemp pro dívky všech kategorií (jaro, léto) 

 

6. KM projednala změny termínů ZHL kvůli organizaci. Tři skupiny kategorie MP v hale ve Voděradech nelze 

odehrát. Rozloženo do dvou termínů. Na prosbu správců haly Dobruška byl přesunutý termín ZHL MŽ z 18.2.2023 

na 5.2.2023.  

KM se omlouvá kategorii MŽ za přesun turnaje kvůli finále MS v Kataru. Zpětně hodnotí jako správný krok..  

 

7. KM žádá trenéry, asistenty a rodiče fotbalové mládeže OFS, aby se (nejen) při utkáních ZHL nepohybovali jinde 

než v prostorech pro ně vymezených. S úctou chápeme, že chcete chlapcům a děvčatům v dobré vůli pomoci každou 

radou, ale věřte, není v zájmu malých fotbalistů, aby byl každý jejich krok na povel. Ke zvážení trenérům. 

 

8. KM stanovuje datum losovacího aktivu na 28.3.2023 (místo a čas bude upřesněno) 

 

9. KM stanovuje začátek soutěží mládeže na 8.4.2023. (změna vyhrazena po LA) 

 

Jednání ukončeno v 19:45 

 

Zapsal: Michal Sýkora  Ověřili: Tomáš Rejzek, Miroslav Slezák 

 


