Komise Mládeže, zasedání 5.10.2018 Na Markétě
Zúčastnění: Ota Petrášek, Ondřej Surga, Tomáš Kohout, Josef Bláha, Karel Ševčík, Miroslav
Fuchs, Karel Berounský, Daniel Beneš
DB: úvod a program
Ota Petrášek, předseda komise: shrnutí kompetencí a praktických úkolů komise mládeže :
1) Kompetence komise mládeže
 Úpravy pravidel u jedn. kategorií – změny v posledních letech 2015/16, letos
stabilizace pravidel kategorií
 Příprava sportovního kalendáře – plánování soutěže +operativní skupina,
která řeší konkrétní termíny
 Monitorování soutěží, jejich analýza a řešení
 Kriteria: vyrovnanost a konkurenceschopnost týmů, počet neodehraných
zápasů – operativní skupina řešící soutěž za pochodu
 Informovanost o početním stavu kategorií, komunikace s trenéry
 Vyhodnocování a schvalování ostaršení + omladšení
Rizika ostaršení: jen jako vyplnění mezer ve starší kategorii=zneužití pravidla
Omladšení poslední 2 roky schváleno jako možnost pro hráče v 5% minima
vývojového růstu. Zatím tuto možnost nikdo nevyužil.
Dále viz omladšení u dívek do U12.

2)







Prezentace Karla Berounského týkající se přístupu k soutěžím +U14 :
(bude poslána)
Diskuze nad klíčovým věkem, kdy dochází k úbytku hráčů:
Tomáš Kohout: riziko nastává hlavně mezi juniory a muži: možnost systémové změny i
v tomto věku pro usnadnění přechodu do mužů
Konkrétní příklady z praxe u jednotlivých zápasů
Tento přístup už u některých zápasů probíhá = telefonická komunikace před zápasem, aby si
zahrála i lavička atd.

3) Omladšení dívek pro kategorii u12




Dívky : Omladšení již probíhá ve věku z U15 do U14, žádost o omladšení do U12
Nutná úprava soutěžního řádu
Preferováno systémové řešení, dívky by měly hrát společně. JB projekt zápasů dívek při
kategoriích U6 a U12. Při U14 problematičtější situace, jde o to, aby týmy byly soběstačné i
bez dívek ( některé hrají ve svých týmech důležitou roli)
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Výstup a úkoly:
DB zprovoznění komunikace na google docs mezi trenéry kategorií i co se týče U14 nahoru
DB společně s KB – stručný a výstižný materiál shrnující tento směr, kdy rozvoj hráčů a
vyrovnanost zápasů je přednější než jejich jasný výsledek a jednostranný vývoj. Podklad pro
komunikaci s trenéry. Prostor pro edukaci trenérů, aby si zahrála jak lavička a hrály se
vyrovnané zápasy.
Pepa Bláha – kompetence naplánovat program zápasů dívek při mládežnických turnajích
Zbuzany počínaje a sestavení týmu lidí, kteří se budou o tento projekt starat
V Praze 8.10.2018, Daniel Beneš
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