Proces výchovy hráčů v TJ VM
Schváleno VV 1. 4. 2020
Kategorie
Muži A
Muži B

Zdroje
Dorost starší TOP, Liga ukončení kariér
Muži A ukončení kariéry, Dorost starší
dorazovka,
Muži A náhradníci

Jak s nimi pracujeme

Cíle

4tT+1tZ; trenéři licence A PROFI; masér; bazén;
Posilovna; individ. tréninkový plán; plat hráče

MSFL+ počet hráčů v 3. a vyšší lize

2tT+1tZ; trenéři licence B; pro srdcaře - pomoci
rozehrát se mladým klukům s aspirací na A tým

KP + 18 hráčů + trénink 2xT s 70%
docházkou

4tT+1tZ; trenéři licence A; FYZIO; bazén; posilovna;
individ. tréninkový plán; vyzkoušet si A tým; brankářské
tréninky

MSLD +18 talentů/kategorii - Počet hráčů v
1.F-M, 2.Opava, 3. Sigma, 4.Baník,
5.Slovácko, 6.Zlín a pak ostatní

Dorost starší

OFS+KFS kluby

Dorost mladší

OFS+KFS kluby

4tT+1tZ; trenéři Licence A; FYZIO; bazén; posilovna;
individ. tréninkový plán; brankářské tréninky

18 talentů/kategorii, Počet hráčů v F-M,
Opava, Sigma, Baník, Slovácko, Zlín

Žáci starší

KFS Výběry + OFS+KFS kluby

3-4tT+1tZ; trenéři Licence A+B; FYZIO; bazén;
individ. tréninkový plán; brankářské tréninky

MSŽL+18 talentů/ročník, TOP > Počet KFS
Výběr + Zkouška Liga + RFA

Žáci mladší

VFA+OFS výběry>Partnerské kluby

3tT+1tZ; trenéři licence A+B; FYZIO; bazén; základy
gymnastiky a atletiky; brankářské tréninky

18 talentů/ročník a rozvíjíme ind. doved.,
TOP > Zkouška Liga trénink, KFS Výběr

2-3tT+1tZ; trenéři licence B; program VFA “Dej si
navíc”; FYZIO; bazén; základy gymnastiky a atletiky;
COERVER + soutěž OFS

Vytváříme základnu 20 dětí v ročníku z
katastru ValMez a připravujeme je na fotbal
v individuálních dovednostech, TOP > VFA

Přípravka starší

Nábor ve školách, kempech, McDonald Cup

Přípravka mladší

Nábor ve školách, kempech, festivalech,
McDonald Cup

2tT+1tZ; trenéři licence B; program VFA “Dej si navíc”,
FYZIO; bazén; základy gymnastiky a atletiky;
COERVER + soutěž OFS

Vytváříme základnu 20 dětí v ročníku z
katastru ValMez a připravujeme je na sport v
individuálních dovednostech, TOP > VFA

Nábor ve školkách, školách, kempech,
festivalech

2tT +1mZ; trenéři licence B; program VFA “Dej si
navíc”; vyzkoušej další kroužky + Festivaly UHER

Cílem je na stadion přitáhnout co nejvíce
dětí – sport je zábava

Předpřípravka

Komentář:
Přípravka:
Velký důraz je kladen na prvotní nábor dětí v předškolním věku s cílem co největší členské základy. Postupem času se tento počet vyvíjí dle přirozeného úbytku
hráčů. V přípravkových kategoriích dochází k přestupům jen v případě zájmu hráče či rodiče, trenéři nestahují hráče z okolí (cílem je udržet co možná největší
podhoubí u regionálních sousedních klubů a podporovat je formou náhledových tréninků, vzdělávacích akcí či zvaní na klubem pořádané turnaje). Cílem je
zapojení co možná největší počtu dětí a vytváření emocionální vazby ke sportu a fotbalu zejména. Dále je cílem vytváření vztahu mladých hráčů ke klubu TJ
Valašské Meziříčí a to formou již zmíněné pomoci regionálním klubům, tak i aktivní účast v programech VFA a zapojení našich trenéru do této činnosti.
Žáci:
Důraz na kvalitu hráčů; hráči jsou již předem vytipování z okolních klubů, kdy dochází v nejlepším případě k výměně hráčů (slabší hráči z přípravek); dále
nastavení smluvního zakotvení a to: hráč u nás zadarmo; přestup zpět do mateřského klubu kdykoli zadarmo; přestup do 3. klubu s finančním plněním
rozděleném poměrově mezi TJVM a mateřským klubem; vytváření sítě partnerských klubů s podobným fotbalovým myšlením a určitou vlastní spádovostí (TJ
Kelč; Valašská Bystřice, TJ Dolní Bečva, FK Vigantice atd.); přestupy z klubu TJVM doporučené až v přelomu starší žáci /mladší dorost (ve výjimečných
případech i dříve); v případě přestupu hráčů z TJVM nutné správné nastavení smluv (přestup s finančním plněním v případě nastoupení hráče do A týmu nového
klubu; přestup zpět do TJVM kdykoli zadarmo; procento z dalšího případného přestupu atd. – řešeno vždy individuálně).
Dorost:
Důraz na kvalitu hráčů; v ideální případě přestupy jen v případě ukončení činnosti jednotlivých hráčů nebo jejich přestupu-> nezávislost na okolních klubech;
v případě přestupu snaha o přestup bez finančního plnění – opět řešeno individuálně. TOP hráči nabídnuti k růstu v ligových klubech (Olomouc, Zlín, Opava,
Baník, Frýdek-Místek), případně bez finančního plnění, ale za zpětnou službu (náhledové tréninky; účast na turnajích; nástupy při ligových zápasech či výměnou
za nevyužitého hráče kategorie mužů.) – samozřejmostí je přestup hráče zpět do TJVM kdykoli zdarma; TOP hráči U17 -> možnost nastoupení v B týmu; TOP
hráči U19 -> možnost nastoupení v A týmu; TOP U19 -> individuálně na základě kvalit možnost přeřazení do A týmu; méně kvalitní dorazové ročníky se
rozehrávají v B týmu nebo nastupují v partnerských klubech s kvalitním tréninkovým procesem úrovně krajského přeboru/divize (např. Tatran Všechovice).
Muži:
Důraz na kvalitu a prezentaci klubu; přestupy hráčů řešeny dle aktuální situace na přestupovém trhu; důraz na co možná největší zapojení odchovanců; A tým
-> kmenový odchovanci; navrátilci z ligových klubů; vysloužilí ligový hráči; menší část osy týmu tvořena poté koupenými hráči nebo hráči na hostování (aktivní
komunikace s ostatními velkými kluby – zejména Frýdek-Místek; Zlín; Olomouc; Opava; Baník) – důraz na zkušenost a herní potenciál; B tým slouží k rozehrání
méně talentovaných dorostenců; prostor pro odchovance a hráče z rezervy A týmu; cílem je vytvoření potencionální rezervy několika hráčů schopných v případě
potřeby kvalitativně zastoupit hráče A týmu – k tomu je nezbytný řádný tréninkový proces;
Cílem je přitáhnout na stadion

