Zápis z jednání Komise vrcholového sportu (KVS)
Datum: 11.4. 2022
Místo: NTC, Havířov

Účastníci jednání KVS:
předseda KVS: Pavel Krpec
členové komise: Josef Plachý, Petr Nedoma, Tomáš Vrňák, Karel Karásek, Kamil Koutný
hosté: Martin Linert (za KM), Nikolas Endal (za VV)
omluveni: Iveta Vacenovská, Hana Valentová

Program jednání:
1. Hodnocení uplynulých akcí reprezentace (dospělí i mládež)
Petr Nedoma (ženy), Josef Plachý (muži)
Tomáš Vrňák (juniorky a kadetky), Karel Karásek (junioři a kadeti)
2. Plán akcí WTT, VT, ME, MEJ atd. které nás čekají –plán nejbližších akcí a předběžně
počty hráčů a trenérů na MEJ, přípravu na MEJ a stejně tak u dospělých před ME
POZOR - změna termínu u MEJ (nový termín je 6. – 15.7.2022)
3. MČR U21 – dořešit nominaci 6 hráčů a 6 hráček (10 hráčů a 10 hráček se účastní dle
žebříčku) + event. náhradníci + časový program (hraje se 14. – 15.5. 2022 v Havířově)
4. TD Yarmill - současný stav + vyplňování reprezentantů (Pavel Krpec)
5. ME U13 + další mez. starty této kategorie (Martin Linert)
6. Různé

Zápis z jednání KVS

Dne: 11.4. 2022

Zápis z jednání KVS:
1. Hodnocení uplynulých akcí reprezentace
Ženy (trenér Petr Nedoma)
VT (soustředění) – v únoru proběhl VT v Düsseldorfu za účasti Hanky Matelové, Zdeny
Blaškové a Kateřiny Tomanovské (jako vždy jsme zde měli kvalitní sparing i velké
tréninkové objemy)
TOP 16 – Hanka letos prohrála v prvním zápase proti nepříjemné obranářce
Michajlovové 1:4, ale i tak svou účastí na tomto turnaji opět potvrdila, že patří mezi
evropskou špičku
turnaje WTT – zúčastnili jsme se několika turnajů Feeder, Contender i Star Contender.
Hanka Matelová startovala premiérově na turnaji Smasch v Singapuru. Velmi
pozitivně hodnotil trenér Petr Nedoma vystoupení Zdeny Blaškové na turnaji WTT
Contender v Doha kde v kvalifikaci porazila čtyři asijské soupeřky a postoupila
z kvalifikace do hlavní soutěže
Muži (trenér Josef Plachý)
turnaje WTT – také muži se zúčastnili několika turnajů. Tomáš Polanský se zúčastnil
také velmi prestižního turnaje Smash v Singapuru. Bohužel těsně prohrál s Joutim 2:3.
Co se týče dalších výsledků tak pozitivní byl postup Luboše Jančaříka na turnaji WTT
Star Contender z kvalifikace do hlavní soutěže. V hlavní soutěži prohrál s Grothem 1:3
na sety.
Kadetky, kadeti, juniorky, junioři (info dali za dívčí kategorie Tomáš Vrňák a za kluky
Karel Karásek)
Mládežnické kategorie se zúčastnili celé řady turnajů WTT Youth – Tunis, Belgie,
Francie, Portugalsko, Katar, Slovinsko a to buď v rámci reprezentace nebo jako
samoplátci. Z dosažených výsledků trenéři velmi kladně hodnotili tyto výsledky:
Helena Sommerová – 3. místo na turnaji ve Francii v kategorii U19
Jindřich Morávek – semifinále na turnaji WTT Star v Tunisku
Štěpán Brhel – 2 .místo na turnaji v Portigalsku v kategorii U17
Linda Záděrová – 1.místo ve čtyřhře se svou deblovou partnerkou Arapovičovou na
turnaji WTT Star ve Slovinsku
Trenér juniorů Karel Karásek byl spokojen i s výsledky Radima Morávka v Tunisku a ve
Slovinsku.
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2. Plán akcí WTT, VT, ME, MEJ atd. které nás čekají
Ženy
V jednání je VT v Düsseldorfu ve dnech 25. – 29.4. 2022
Účast na turnajích WTT v Chorvatsku (WTT Contender) a ve Slovinsku (WTT Feeder)
VT před ME (termín 25. – 29.7.; místo ještě bude upřesněno)
ME jednotlivců (13. – 20.8. 2022 v Mnichově) – máme 4 místa a zatím je jasná
nominace Hanky Matelové a Kateřiny Tomanovské (ta si vybojovala účast vítězstvím
na MČR dospělých v Kutné Hoře)
Muži
VT mužů proběhne v Polsku ve dnech 25. – 29.4.2022
Ve dnech 27. – 28.5.2022 proběhne KT mužů
(je 12 pozvaných hráčů – Pavel Širuček, Lubomír Jančařík, Tomáš Polanský, Jirka
Martinko, David Reitšpies, Tomáš Tregler, Jiří Vráblík, Tomáš Konečný, Antonín
Gavlas, Jakub Kleprlík, Tomáš Martinko, Šimon Bělík)
Vítěz tohoto KT si automaticky zajistí účast na ME jednotlivců (13. – 20.8. 2022
v Mnichově) – muži mají k dispozici 5 míst
Mládež (kadetky, kadeti, juniorky, junioři)
VT kadetky a juniory – v termínu 11. – 14.4. proběhne VT juniorek a kadetek
v Hodoníně
VT kadetů – ve dnech 11. – 14.4. proběhne VT kadetů v Havl. Brodě
Turnaje WTT – jednotlivé kategorie se ještě zúčastní mez. turnajů dle plánu trenérů
(např. WTT Youth Rakousko, Polsko, Německo a Česko)
Důležitý úkol pro trenéry jednotlivých mládežnických kategorií je dořešit čtyřhry –
v jakém složení budou hrát na MEJ 2022
KVS bude doporučovat VV ke schválení pro MEJ 2022 tyto počty hráčů: 5 juniorů, 5
juniorek, 3 kadety a 3 kadetky
Důležitá informace (bylo schváleno už na minulé schůzi KVS) – jedná se o kategorie
U15 a U19
Mistři ČR ve dvouhrách v těchto kategoriích mají zajištěnou automatickou nominaci
na MEJ ve své kategorii (U15 = kadeti/kadetky, U19 = junioři/juniorky) při podmínce
že MČR se zúčastní všichni hráči/hráčky z A kádru příslušné kategorie

3. MČR U21 – dořešit nominaci 6 hráčů a 6 hráček (10 se účastní dle žebříčku) + event.
náhradníci + časový program (hraje se 14. – 15.5. 2022 v Havířově)
KVS nominovala těchto 6 hráčů a 6 hráček + náhradníky v tomto pořadí:
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U21 muži
Kaucký Jakub, Kadlec Vít, Mokrejš Jan, Slapnička Jakub, Šíp Martin, Rusnák Aleš
Náhradníci: 1. Přída Kryštof, 2. Stach Matěj, 3. Jadrný Šimon, 4. Brhel Štěpán, 5.
Janovský Dan, 6. Lebeda Matyáš
U21 ženy
Vašendová Jana, Žižkovská Rebeka, Šedová Eliška, Jirásková Tereze, Pěnkavová
Kristýna, Hanáková Nela
Náhradnice: 1. Ajdini Tereza, 2. Bártová Tereza, 3. Kacálková Kristýna, 4. Sazimová
Adéla, 5. Stránská Anna 6. Poláková Veronika
- systém turnaje v jednotlivcích bude 4 skupiny po 4 hráčích, postupují 2 nejlepší ze
skupiny a potom se hraje již KO systémem
- vše se bude hrát na 3. vítězné sety
- KVS navrhla aby byl turnaj finančně dotován
– návrh KVS bude schvalovat VV ČAST na svém jednání dne 14.4. 2022

4. TD Yarmill
Stále není uspokojivý stav ve vyplňování elektronického TD
Bylo dohodnuto, že všichni reprezentanti (ve všech věkových kategoriích) musí
vyplňovat TD alespoň v základním rozsahu. Trenéři jednotlivých kategorií jsou
zodpovědni za své reprezentační družstva a seznámí členy reprezentačních kádrů
v jakém rozsahu je potřeba TD vyplňovat. U dospělé reprezentace bude tato
povinnost zakotvena ve smlouvách. U mládežnických kategorií bude reprezentantům
tato informace o povinnosti vyplňovat TD sdělena při závěrečném VT před MEJ.
5. ME U13 + další mez. starty této kategorie
Martin Linert seznámil KVS s novou akcí tzv. neoficiálního ME v kategorii U13
Turnaj proběhne ve dnech 16. - 19.6. 2022 v Podgorici (Černá Hora) a budou se hrát
soutěže smíšených družstev a jednotlivců. Z každé asociace se může zúčastnit
maximálně 2 hráči a 2 hráčky
Návrh je abychom se zúčastnili v počtu 2 + 2
Další informace a diskuse proběhla ohledně účasti mladých hráčů kategorie U13 na
turnajích WTT Youth
6. Různé
Předseda KVS informoval o rozhodnutí VV ČAST ohledně trenérů mládežnické
reprezentace.
VV ČAST schválil a byly podepsány smlouvy pro další období s:
Tomášem Vrňákem – trenérem kadetek
Jaroslavem Mikeskou – trenérem juniorek
Martinem Merkerem – trenérem kadetů
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Trenér juniorů by měl být schválen na jednání VV ČAST dne 14.4. 2022
Trenér reprezentace žen informoval KVS o pozvání thajské reprezentace žen na VT
žen do NTC Havířov

Pavel Krpec, dne 12.4. 2022
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