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Okresní fotbalový svaz Plzeň – město
Komise mládeže

Úslavská 75, 326 00 Plzeň

Zápis pro komisi mládeže z turnaje OFS Plzeň – město ročník 2010 (U12) – 12. 12. 2021

1) Trenéři výběru (Veselý, Morávek, Král) pozvali vybrané hráče výběru U12 (2010) na
turnaj výběrů OFS Plzeňského kraje, který se uskutečnil v Plzni (hala Lokomotiva) 12.
12. 2021 od 8:30. Nominováno bylo 9 hráčů (viz. Nominace hráčů U12).

2) Turnaj proběhl dne 12. 12. 2021 od 8:30 v Plzni. Turnaje se zúčastnili všechny výběru
OFS v Plzeňském kraji. Konec turnaje byl v 15:00. Jednalo se o první turnaj pro
kategorii U12, kterého se zúčastnilo 9 hráčů, bez omluvenky.

a. Výsledky v turnaji výběru OFS Plzeň - město

OFS Rokycany - OFS Plzeň - město 7 : 4  (3x Větrovská, Hájek)

OFS Plzeň - město - OFS Plzeň – jih 0 : 4

OFS Plzeň - město - OFS Klatovy 1 : 5 (Kynclová)

OFS Plzeň - sever - OFS Plzeň - město 2 : 0

OFS Domažlice - OFS Plzeň - město 9 : 1 (Hájek)

OFS Plzeň - město - OFS Tachov 2 : 2 (Hájek, Mádr)

b. Hodnocení turnaje

Halový turnaj pro U12 s již zapracovanými hráči do výběru. Po celou dobu
turnaje scházela větší fotbalová souhra, individuální kvalita, chuť vyhrát
utkání a dravost v soubojích. Oproti jiným výběrům jsme již tradičně zapojili
hráče z nejvíce klubů. Byli vidět náznaky kombinace i poziční hry (příslib do
budoucích turnajů). Hráči výrazně zaostávali v individuálních dovednostech
jednotlivce, v přechodu 1:1 a ve fyzické připravenosti!! Pohybově a rychlostně
jsme byli konkurence schopný tým. Zápalem a nasazením jsme nedokázali
konkurovat jiným týmům a při větším počtu obdržených branek měla hra
upadající trend.

Výběru celkově chyběla větší dravost před brankovým prostorem soupeře,
větší kreativity v zakončení a celkově řešení finální útočné fáze (absence
dravého a produktivního útočníka). V obranné fázi jsme byli nedůsledný,
především v dostupování hráčů a rychlé reakci na pohyb hráčů. Tým celkově
působil dosti unaveným a těžkopádným dojmem. Kladným prvkem týmu byli
obě zástupkyně týmu FCVP dívky (Větrovská, Kynclová). Tyto 2 hráči byli
konkurence schopné a fotbalově výrazné. Naopak nám scházela větší podpora
a rozehra našeho brankáře.
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3) Po turnaji proběhlo s hráči zhodnocení turnaje a proběhlo doporučení, aby nadále
zlepšovali individuální techniku a snažili se různými sporty nabrat fyzickou kondici.
Trenéři výběru poděkovali všem hráčům za reprezentaci na akci a proběhl společný
oběd.

V Plzni dne 14. 12. 2021

Příloha:

- Nominace hráčů U12 (2010)


