Zápis Komise mládeže č.3 ze dne 12.7.2021
Přítomni: Andrýsek, Maňkoš, Vosyka, Novobilský (host)
Omluveni: Kružliak

KM se seznámila s počty přihlášených mužstev do okresních soutěží mládeže. Na
základě počtu přihlášených se KM rozhodla o následujícím modelu soutěží pro SR
2021/2022

1. Dorost: Do OP je přihlášeno celkem 11 mužstev. KM akceptuje zapojení 3
mužstev, které nespadají katastrálně do okresu Kladno. Herní model bude 2 kolová
soutěž. Každé mužstvo odehraje v soutěži celkem 20 zápasů.

2. SŽ: Do OP je přihlášeno 6 mužstev. KM oslovila ke spolupráci OFS Rakovník, kde
mají 7 mužstev a spojením vznikne společná soutěž o 13 týmech. KM oslovila
přihlášené oddíly z OFS Kladno, kteří s tím většinově souhlasí. Každé mužstvo
odehraje v soutěži celkem 24 zápasů.

3. SŽ 7+1: Do OP se přihlásilo celkem 6 oddílů. Mužstva budou hrát systémem
každý s každým 4-kolově. Každé mužstvo odehraje v soutěži celkem 20 zápasů. KM
vydá oficiální pravidla pro pořádání těchto utkání.

4. MŽ: Do OP celkem přihlášeno 17 mužstev. Vzniknou 2 skupiny rozdělené
regionálně o 8 a 9 účastnících, které se odehrají dvoukolově. Na základě umístění
poté vzniknou 3 skupiny po 6,6 a 5 účastnících, kde se odehraje ještě 1-kolová
nástavba. Mužstva tak sehrají v soutěži celkem 18-21 utkání, podle rozdělení do
skupiny.

5. SP: Do OP přihlášeno celkem 24 oddílů. KM rozdělila účastníky do 4 skupin po 6
oddílech. V podzimní části se mužstva utkají společně v těchto skupinách. KM na
základě úspěšnosti mužstev vyhodnotí kvalitativně jednotlivé skupiny a na základě
toho provede přilosování mužstev pro jarní část sezóny, kde bude primárním
hlediskem kvalitativní složení jednotlivých mužstev a sehrání zápasů proti jiným
oddílům.

6. MP: Do OP přihlášeno celkem 24 oddílů. KM rozdělila účastníky do 4 skupin po 6
oddílech. V podzimní části se mužstva utkají společně v těchto skupinách. KM na
základě úspěšnosti mužstev vyhodnotí kvalitativně jednotlivé skupiny a na základě
toho provede přilosování mužstev pro jarní část sezóny, kde bude primárním
hlediskem kvalitativní složení jednotlivých mužstev a sehrání zápasů proti jiným
oddílům.
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