Zápis ze schůze KM ČAST ze dne 4.3.2016
Datum a místo:

4.3.2016 Ostrava

Přítomni:

Linert Martin, Bajger Jiří, Jányš Ondřej, Protiva Martin, Svoboda Libor,
Steffek Pavel, Nedoma Petr (KVS ČAST)

Omluven:

Zlámal Jaromír (DR ČAST)

Program:
1. Sportovní střediska mládeže ČR
 KM ČAST přijala formuláře od všech 9 oslovených oddílů mládeže ohledně zařazení
do projektu Sportovní střediska mládeže
 KM ČAST navrhuje zařadit do projektu Sportovní střediska mládeže pro rok 2016
následující oddíly:
AC Sparta Praha
TSM Kladno
SKST Liberec
SK Dobré
TJ Lanškroun
TTC MS Brno
KST Zlín
SK Přerov
SK Frýdlant nad Ostravicí
2. Podpora oddílů talentované mládeže ČR
 KM ČAST přijala od 30 oddílů mládeže formuláře ohledně zájmu o zařazení do
projektu Podpora oddílů talentované mládeže
 KM ČAST posoudila přijaté formuláře a vzhledem k množství přidělených finančních
prostředků a s přihlédnutím k dlouhodobé práci s mládeží, k účasti na BTM ČR a
k velikosti členské základny KM ČAST navrhuje zařadit do projektu Podpora oddílů
talentované mládeže pro rok 2016 následujících 20 oddílů:
SK DDM Kotlářka Praha
TJ Slavoj Praha
TTC Elizza Praha
STC Slaný
TTC Brandýs nad Labem

KST ZŠ Vyšší Brod
TJ Sokol Plzeň V.
KST Cheb
TJ Tatran Hostinné
TJ Sokol Chrudim
TTC Ústí nad Orlicí
TJ SB Světlá nad Sázavou
KST Blansko
MSK Břeclav
SKST Dubňany
TJ Jiskra Strážnice
KST Hluk
T.J. Sokol Vsetín
KST Slezan Opava
TJ Sokol Děhylov
 KM ČAST navrhuje pro ostatní žadatele o zařazení do projektu Podpora oddílů
talentované mládeže pro rok 2016 přidělení dotace z programu V. MŠMT, a to pro
následující oddíly:
KST Klatovy
TJ Union Plzeň
TJ Batesta Chodov
Sokol Jaroměř – Josefov
TJ Sokol Stěžery
TJ Tesla Pardubice
MK Řeznovice
TJ Sokol Horní Bečva
KST Olomouc
TJ Sokol Čechovice
3. Systém BTM ČR v kategorii nejmladšího žactva
 KM ČAST obdržela od KVS ČAST připomínky k systému BTM ČR v kategorii
nejmladšího žactva – tlak na výsledky, na žebříčkové umístění, na základě čehož
dochází k urychlení přípravy bez výhledu na rozvoj komplexní fyzické zdatnosti
 KM ČAST s výše uvedenými připomínkami souhlasí a na základě těchto připomínek do
příští schůze připraví návrh nového modelu soutěží nejmladšího žactva
-

zařadit do programu turnajů nejmladšího žactva vybrané kondiční testy (2 – 3)

-

vyhodnocení turnaje jako víceboj – stolní tenis + kondiční testy

-

s ohledem na časovou náročnost výše uvedených soutěží zrušit soutěž ve čtyřhře

-

nezveřejňovat žebříčky kategorie nejmladšího žactva – průběžné pořadí slouží
pouze k nasazení na turnaj

-

případně nevyhodnocovat žebříčkové pořadí této kategorie a nasazení na turnaje
provádět z žebříčku mladšího žactva, případně z výsledků předchozího turnaje

4. Systém BTM ČR v kategoriích staršího žactva a dorostu
 KM ČAST obdržela od KVS ČAST připomínky k systému BTM ČR v kategoriích staršího
žactva a dorostu - systém není dostatečně motivující a v současnosti nesplňuje
charakter konkurenčních zápasů těch nejlepších, aby se ti nejlepší alespoň 3x za
sezónu setkali s ostatními hráči
 KM ČAST s výše uvedenými připomínkami souhlasí a na základě těchto připomínek do
příští schůze připraví návrhy možných změn v systému turnajů mládeže v kategoriích
staršího žactva a dorostu
-

změna systému BTM ČR ??

-

zařadit do kalendáře více výběrových turnajů – Žebříčkový turnaj (24), Kontrolní
turnaje (16 hráčů) + (8 – 12 hráčů)

5. Olympiáda dětí a mládeže 2017 - Brno
 KM ČAST navrhla jako garanta za JM kraj Libora Svobodu
 KM ČAST vzala na vědomí následující informace od OV ODM 2017
-

místo konání: hala univerzitního kampusu v Brně

-

počet stolů: 12

-

soutěže budou sehrány ve 2 hracích dnech

 KM ČAST navrhuje:
-

soutěžní kategorie: mladší a starší žactvo

-

soutěžní disciplíny: dvoučlenná družstva, dvouhra, smíšená čtyřhra

6. Kontrolní turnaj mladšího žactva ČR
 KM ČAST rozhodla s ohledem na změny v termínové listiny vypsat Kontrolní turnaj v
kategorii mladšího žactva, a to v termínu 23.dubna 2016 v Hradci Králové
 KM ČAST zveřejní rozpis KT, a to nejpozději do konce měsíce března 2016
 Počet účastníků: 12 mladších žáků a 12 mladších žákyň
 Nominace bude provedena po BTM ČR ve Vlašimi

Další schůze KM ČAST se uskuteční při MČR jednotlivců mladšího žactva v Praze dne
20.5.2016.
Martin Linert
předseda KM ČAST

