Zápis z trenérské rady PC Florbalové akademie MB ze dne 10.5.2018
19:00, 6. ZŠ a MŠ, Jilemnického 1152 Mladá Boleslav
-----------------------------------------------------------------------------------------Přítomní: Ing. Tomáš Suchý, Jiří Diblík, Miroslav Špalek, Vladimír Hájek, Martin Netušil,
Alena Machačová, Jindřich Pužman, Petr Čada, Tomáš Suchý ml., Aleš Tůma, Aleš Kalina,
Jan Hála, Aleš Řezáč, Roman Korolevyč, Pavel Lang, Martin Hlušička, Martin Rudzan
Omluveni: Martin Šácha, Marcela Probstová, Josef Kárník, Jaroslav Dlouhý, Dana
Šimůnková, Martina Dujsíková, Jan Volf, Ondřej Fojta, Viktor Majer
Neomluvení zástupci: Milovice

1/ TR projednala stav členské základny a připravený návrh přihlášek do soutěží pro ročník
2018/2019, včetně nutných přesunů v kategoriích z důvodu udržení struktury FA
2/ TR projednala předběžné obsazení postů u jednotlivých družstev s tím, že konečné
obsazení bude schváleno na sezení sekcí chlapci/dívky
3/ TR projednala přípravu školení trenérů




Vnitřní školení pro nové a nastupující trenéry (zajistí M. Špalek)
Školení licencí D a C (zajistí J. Diblík)
Doškolovací semináře pro trenéry (zajistí V. Hájek + J. Diblík)

Termíny školení a doškolovacích seminářů budou zveřejněny v co nejkratší době.

4/ Na červen se připravuje testování všech kategorií v rámci TCM (zajistí M. Špalek +
trenéři kategorií)
5/ TR byla informována o rozvíjející se meziklubové spolupráci





Kralupy – řeší se možnosti a nastavení spolupráce
Roudnice nad Labem – spolupráce formou ukázkových tréninků, účasti hráček na
našich trénincích s následnou možností zapojení do našich týmů (starší žákyně,
dorostenky)
Nemšová (SR) – hledáme koordinátora případné spolupráce

6/ Informace k soustředění:

-

Všechny dokumenty k soustředění jsou ke stažení na webu FA
Je nutné je mít, jinak není akce kryta pojistkou a zabezpečením FA a Pionýra
Kdo chce řešit platby přes účet, kontaktuje Ing. Tomáše Suchého kvůli V.S.

7/ GDPR – dokumenty k ochraně osobních dat se momentálně zpracovávají a budou
k dispozici pro novou sezónu. Přihláška na soustředění už je v souladu s GDPR.
8/ TR uložila sekretariátu řešit co nejrychleji tréninkové jednotky na červen 2018
(zodpovídá J. Diblík, T. Suchý)
9/ TR vzala na vědomí informaci o ukončení trenérské činnosti Ilony Baborákové a
seznámila se s návrhem na řešení situace v týmu MŽ 2006.
10/ TR pověřila Ing. T. Suchého řešit urychleně stav příspěvků u družstev mužů a juniorů –
dluh 40 000,11/ Budou svolány schůzky jednotlivých sekcí k diskuzi a konečnému rozhodnutí
o přihlášení družstev, obsazení realizačních týmů, hráčském složení a systému fungování
tréninků a spolupráci mezi kategoriemi.
Sekce mužů – středa 16.5.2018 od 19:00
Sekce žen – středa 23.5.2018 od 19:00
12/ Bylo upozorněno na vybírání příspěvků do nové sezóny (termín 31.5.2018)
13/ TR byla informována o termínu přechodu ročníků mezi kategoriemi (1.6.2018)
14/ TR byla informována o systému zajišťování rozhodčích pro turnaje kategorií
minižákyně, přípravka, elévové, elévky a možnosti brigády pro všechny hráče/hráčky od
15 let.

Závěr:
Neproběhla kontrola plnění úkolů. Úkoly z TR 5.2.2018 trvají a kontrola proběhne v rámci
následující TR.
Termín dalšího jednání předběžně stanoven na čtvrtek 7.6.2018, 19:00, 6. ZŠ

Zapsal : Jiří Diblík

St. zástupce : Ing. Tomáš Suchý

