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Zápis z jednání komise mládeže  

27. 05. 2022 

Místo: Vlašim   

Účastníci jednání:    
- Hana Valentová, Martin Protiva - omluven, Martin Linert, Jaroslav Glogar, Martin Merker, Libor Svoboda, Pavel 

Krpec (předseda KVS)  
 

Průběh jednání:  
========================================================================================= 
1.  Systém BTM pro příští sezónu 2022-2023 

Komise obdržela dotazníky s názory krajů. Převažovaly návrhy na otevření divize B. Komise dlouze debatovalo o 
možném herním systému.  
Komise odsouhlasila otevření divize B. O herním systému divize B bude dále jednáno.  
 
Úkol: 
Připravit rozpisy BTM na sezónu 2022-2023. 
========================================================================================= 
2.  Dotazník hodnocení BTM ligových soutěží 

Komise probírala a připravila odpovědi. 

Úkol: 
Komise zašle vyplněné p. Henželovi. 
======================================================================================== 
3.  MČR - návrh sloučení kategorií 

Komise vyhodnotila, že sloučení kategorií MČR U13 a U21 bylo přínosné a mělo být zachováno. V následující sezóně 
budou v květnu 2023 volné pondělky – státní svátky. Komise probírala možností dalších sloučení. Komise probírala i 
možnost zrušení MČR pro U17 z důvodu nepořádání ME. Komise odsouhlasila, že by chtěla zachovat MČR pro U17 a 
dále neslučovat další MČR. 
 
Úkol: 
Připravit Výzvu na pořadatelství MČR mládeže 2023. 
========================================================================================= 
4.  Připomínky k MČR – útěcha, ocenění čtyřher 

Komise probírala plusy a mínusy pořádání/nepořádání útěchy a jaká forma a v jaké kategorii, ocenění čtyřher. Bylo 
navrženo, aby systém útěch U13, U15 byl zachován, u kategorií U17, U19 by byla zrušena (může se odehrát na méně 
stolech – možnost více pořadatelů). Bude projednáno na KVS.   
Komise se shodla, že v kompetenci komisi vrcholového sportu by mělo být pořádání MČR pro U21. 
 
Úkol: 
Bude upraveno v rozpisech MČR.  
========================================================================================= 
5.  SPS, OTM smlouvy 

Předsedkyně informovala, že smlouvy jsou již připravovány ze strany ČAST. Byly uvolněny finanční prostředky z NSA. 
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========================================================================================= 
6.  Náborová akce 

Předsedkyně informovala o přípravě projektu ČAST. V současné chvíli se tvoří - https://www.ping-
pong.cz/cast/rozcestnik-kraju Na hlavním panelu by mělo být upozornění na projekt. 
 
Úkol: 
Předsedkyně se setká s mediální komisí nad úpravou linků na webu.  
========================================================================================= 
7.  HBO trenéři 

Předsedkyně informovala, že současným trenérům budou prodlouženy smlouvy do konce roku 2022. 
========================================================================================= 
8.  Dotaz na světový žebříček x český žebříček 

Předsedkyně seznámila s dotazem. 
 
Úkol: 
Předsedkyně předá dotaz na KVS. 
========================================================================================= 
9.  Rozpočet HBO - redukce 

Předsedkyně informovala, že všechny akce World Tour bude mít v kompetenci KVS. 
 
Úkol: 
Předsedkyně probere s Linertem úpravu na sníženou částku. 
========================================================================================= 
10.  Návrh Romana Čecha na podporu nejmladší kategorie 

Z finančních důvodů bylo po rozhovoru s VV odloženo. 
========================================================================================= 
11.  Plnění aktivní mládeže 

Komise zajistí vyhodnocení plnění aktivní mládeže do konce června 2022: 
========================================================================================= 
 

 
Zapsal: Jaroslav Glogar 


