Zápis ze schůze KM ČAST ze dne 18.12.2015
Datum a místo:

18.12.2015 Chrudim

Přítomni:

Linert Martin, Bajger Jiří, Jányš Ondřej, Protiva Martin, Svoboda Libor,
Steffek Pavel, Zlámal Jaromír

Program:
1.Žebříčkové turnaje ČR
 KM ČAST projednala připomínky k zařazováním náhradníků na ŽT – se shodným
umístěním na žebříčku – nominační kritéria
 KM ČAST schválila současný systém - losování
2. Pokuty za neplnění povinnosti mládeže u ligových oddílů
 KM ČAST projednala a schválila návrh postupu při kontrole povinnosti aktivní mládeže
u ligových oddílů
1. Oddíly uvedou požadované údaje do formuláře Hodnocení ligových soutěží
2. KM ČAST provede kontrolu a zveřejní oddíly, které:
a) nemají dle Hodnocení žádnou mládež
b) neuvedli do Hodnocení žádnou mládež
c) nezaslali formulář Hodnocení ligových soutěží
3. 14 dnů na možnost na zaslání chybějících podkladů
4. KM ČAST nechá zveřejnit udělené pokuty
5. Možnost případného odvolání K VV ČÁST
3. Olympiáda dětí a mládeže 2017 - Brno
 zjistit, kdo byl z JM kraje na schůzce s Organizačním výborem ODM 2017
 navrhnout garanta za JM kraj
 KM ČAST doporučuje:
-

hrát soutěže v hale na 12 – 16 stolech

-

hrát soutěže ve 3 hracích dnech



-

kategorie mladší a starší žactvo

-

soutěžní disciplíny – družstva a jednotlivci

KM ČAST pověřila Libora Svobodu komunikací s OV ODM 2017

4. Sportovní střediska mládeže, oddíly talentované mládeže a krajská centra mládeže –
kritéria pro rok 2016
 Sportovní střediska mládeže
-

trénink 5x týdně

-

trenér licence A nebo B

-

účast hráčů na BTM ČR (případně výsledky)

-

umožnit přípravu sledovaných hráčů v rámci ČAST

-

účast trenérů na akcích ČAST – HBO, Reprezentační srazy, Czech Cadet Open

-

trenér - smlouva s ČAST

-

KM ČAST navrhuje zařadit stávajících 8 oddílů + zařazení AC Sparta Praha

-

oddíly obdrží a vyplní formulář pro zájemce o zařazení

-

KM ČAST navrhuje přidělit zařazeným oddílům částku 60.000,- Kč / pol. (poloviční
úvazek trenéra)

 Oddíly talentované mládeže
-

trénink minimálně 3x týdně

-

trenér licence A, B nebo C

-

KM ČAST rozešle na Krajské svazy a na oddíly mládeže formulář pro zájemce o
zařazení

-

KM ČAST navrhuje přidělit zařazeným oddílům částku 30.000,- Kč / pol. (5.000 Kč
/ měsíc – formou DPP – zvážit možnost uhrazení z prostředků z ČOV)

 Krajská centra talentované mládeže
-

trénink minimálně 10 hodin měsíčně (pravidelně 1x týdně nebo pravidelné
víkendové kempy)

5. Dotace oddílům mládeže v rámci programu V. MŠMT – kritéria pro rok 2016
 KM ČAST navrhuje následující rozdělení dotačním programů:
A. Kluby
- kritéria: počet registrované mládeže
1.

Sportovní příprava mládeže – náklady na trenéra, na pronájem a na materiál

2.

Sportovní akce – turnaje mezinárodního významu

B. Svazy
1.

Sportovní akce krajského či okresního (případně městského) významu
– např. Krajské BTM

2.

Tréninkové kempy – podmínka organizátorem je příslušný svaz

C. Náborové akce – financování z ČOV
 KM ČAST navrhuje jako hlavní kritérium počet registrované mládeže
 KM ČAST vytvoří e-mailovou adresu: km_cast@ping-pong.cz, na kterou budou
zasílány veškeré žádosti, a to nejpozději do 31.1.2016
 KM ČAST navrhuje zvážit možnost podávání žádostí krajskými svazy hromadně za
kluby příslušného kraje
Další schůze KM ČÁST se uskuteční při MČR družstev 4.3.2016.
Martin Linert
předseda KM ČAST

