
Zápis z jednání komise mládeže  

18.01.2022 

Místo: on-line   

Účastníci jednání:    
- Hana Valentová, Martin Protiva, Martin Linert, Jaroslav Glogar , Martin Merker 

Omluveni – Libor Svoboda  

 
 

Průběh jednání:  

============================================================================= 

1.  BTM ČR – divize B 

Komise uspořádala výzvu o pořadatelství turnajů pro divizi B BTM v termínu 5. – 6. 2. 2022. Obdržela 

žádosti od oddílu SKST Havířov, TTC Moravská Slavia Brno, Praha Hamr (pořadatel Pražský svaz 

stolního tenisu), KST ZŠ Vyšší Brod. Komise děkuje pořadatelům za jejich snahu.  

 

Komise odsouhlasila pořadatele pro Čechy – Praha Hamr všechny kategorie, Morava a Slezsko – KSST 

Havířov, TTC Moravská Slavia Brno. 

 

Komise řešila, kdo se může nominovat do divize B. 

Komise odsouhlasila, že: 

1) Hrát divizi B mohou dle žebříčku pouze hráči za posledním hráčem nominovaným dle žebříčku na 

BTM v Havířově. 

2)  A současně nemůže B divizi hrát hráč, který měl v dané kategorii právo startu v divizi A (na BTM ČR 

v Havířově) 

3) A současně nemůže B divizi hrát hráč, který na BTM v Havířově odehrál 2 věkové kategorie (tedy 

hráč nesmí odehrát 3 nebo dokonce 4 věkové kategorie) 

4) Výše uvedené se vztahuje též na nominace krajských svazů 

 

Podmínky pro divizi B:  

kopie z výzvy k pořadatelství zveřejněné na www.ping-pong.cz 

Kvalifikační turnaje se uskuteční celkem dva pro každou kategorii U13, U15, U17, U19. Jeden 

v Čechách a jeden na Moravě a Slezsku. Chlapci budou hrát vždy o 4 postupová místa, dívky na každém 

turnaji o 2 místa do divize A. Rozumíme, že rozdělení není opět optimální a 100% spravedlivé. Ale 

rozhodli jsme se k tomu z toho důvodu, že účast bude pro hráče z B turnaje jednodušší někde v blízkosti 

jejich kraje. Budou i nižší náklady pro kluby a bude i pro nás snazší najít pořadatele, když bude zapotřebí 

jen 8 stolů. Systém bude podrobněji popsán v propozicích. Tedy každý kraj nominuje své hráče + hráči 

dle žebříčku ČR. Turnaje budou bodově započítány do žebříčku ČR. Každého jednotlivého turnaje se 

zúčastní navýšený počet dětí - 32 chlapců a 16 dívek. 

Rozdělení turnajů: 

Čechy: Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký 

kraj. 

Morava a Slezsko: Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj, Vysočina, 

Pardubický kraj, Královehradecký kraj.  

 

Úkol: 

Komise zajistí žebříčky ke zveřejnění, které upřesní hráče s právem startem v divizi B.  

============================================================================= 

 

 

 

 

Zapsal: Jaroslav Glogar 


