Zápis ze schůze KM ČAST ze dne 20.5.2016
Datum a místo:

20.5.2016 Praha

Přítomni:

Linert Martin, Bajger Jiří, Protiva Martin, Steffek Pavel,
Zlámal Jaromír (DR ČAST)

Omluveni:

Jányš Ondřej, Svoboda Libor

Program:
1.Pořadatelé BTM ČR 2016 / 2017
KM navrhuje na základě podaných přihlášek na pořádání BTM ČR v sezóně 2015 / 2016
následující pořadatele:
 září – Praha (Slavoj Praha + TTC Elizza Praha)
 říjen – Ostrava, Havířov – domluvit kategorie
 listopad – Hustopeče, Blansko
 leden – Hluk, Valtice
 únor – Jaroměř, Jablonec n. N. – domluvit kategorie
 březen – Neratovice, Vlašim – domluvit kategorie
 Pořadatelé BTM ČR a termíny turnajů budou upřesněni po vydání Termínové listiny
ČAST

2.Bodovací turnaje mládeže ČR nejmladšího žactva
KM ČAST schválila následující změny BTM ČR
 zařadit do programu turnajů nejmladšího žactva vybrané kondiční testy (vždy 3), testy
budou upřesněny po vydání Rozpisu BTM ČR nejmladšího žactva
 vyhodnocení turnaje jako víceboj – stolní tenis + kondiční testy, turnaj ve stolním
tenisu a kondiční testy (trojboj)
 zrušit soutěže ve čtyřhře
 klasifikace – po každém turnaji bude zveřejněn nasazovací žebříček stolního tenisu,
který bude sloužit pro nasazení na další turnaj a průběžné bodové pořadí víceboje

3. Bodovací turnaje mládeže ČR – systém turnajů mládeže v kategoriích mladšího a
staršího žactva a dorostu
KM ČAST schválila změny systému BTM ČR
 rozdělit BTM ČR na 2 úrovně (turnaj A a B):
TURNAJ A
-

48 chlapců - 12 skupin po 4 hráčích - postup 2

-

2.stupeň 24 hráčů - k.o. (kdo postoupí do 2.stupně - kvalifikuje se do turnaje A na
příští turnaj)

-

B finále (hráči na 3. - 4.místě) 24 hráčů - k.o. (semifinalisté se kvalifikují se do turnaje
A na příští turnaj)

-

24 dívek - 6 skupin po 4 hráčkách - postup 2

-

2.stupeň 12 hráček - k.o. (kdo postoupí do 2.stupně - kvalifikuje se do turnaje A na
příští turnaj)

-

B finále (hráčky na 3. - 4.místě) 12 hráček - k.o. (finalistky se kvalifikují se do turnaje A
na příští turnaj)
B TURNAJ

-

chlapci – 16 skupin po 3 - 4 hráčích (při počtu účastníků turnaje B nad 64 hráčů –
maximální počet skupin po 4 hráčích) - postup 2

-

C finále - k.o. (čtvrtfinalisté se kvalifikují se do turnaje A na příští turnaj)

-

hráči na 3. a 4.místě již nehrají žádnou soutěž útěchy

-

dívky - 8 skupin po 3 - 4 hráčkách (při počtu nad 32 hráček - maximální počet skupin
po 4 hráčkách) - postup 2

-

C finále - k.o. (semifinalistky se kvalifikují se do turnaje A na příští turnaj)

-

hráčky na 3. a 4.místě již nehrají žádnou soutěž útěchy

-

nominační kritéria na další turnaj - všichni hráči a hráčky z 2.stupně, semifinalisté a
finalistky finále B a čtvrtfinalisté a semifinalistky finále C a další hráči a hráčky podle
žebříčku (pro mimořádné případy bude mít KM ČAST k dispozici 2 – 4 divoké karty)

 Žebříčkové turnaje mládeže ČR
-

24 hráčů a hráček

 Kontrolní turnaje ČR
-

mladší žactvo

- 12 hráčů a hráček – termín - 2.polovina sezóny (po upřesnění termínové listiny ČAST)
-

starší žactvo a dorost

- 12 hráčů a hráček – termín - 2.polovina sezóny (po upřesnění termínové listiny ČAST a
dle požadavku reprezentačních trenérů mládeže, pravděpodobně ve všední den)
 Ve spolupráci s Komisí rozhodčích ČAST zajistit rozhodčí ke stolu na Žebříčkové a
Kontrolní turnaje ČR
 Požádat VV ČAST o bližší informace ohledně programu pro řízení BTM ČR

4. Krajská centra talentované mládeže – návrh
 KM ČAST navrhuje na základě podaných žádostí přidělení finanční podpory pro
následující KCTM:
-

Jihočeský KSST

-

Plzeňský KSST

-

Pražský svaz stolního tenisu

-

Středočeský KSST (Radim)

-

Královehradecký KSST

5. Mistrovství ČR jednotlivců a družstev mládeže - hodnocení
 KM ČAST doporučuje nepořádat školení rozhodčích při MČR mládeže
6. Eurominichamps 2016 - nominace
 KM ČAST schválila nominaci na turnaj Eurominichamps 2016, který se koná v termínu
26. – 28.8.2016 ve Štrasbourgu:
Žáci 2004
Bělík Šimon TJ Ostrava KST
Květon Ondřej Jiskra Domažlice
Karel Filip TJ SB Světlá nad Sázavou

Žáci 2005
Košťál Daniel SKST Baník Havířov
Lebeda Matyáš TJ Sokol PP Hradec Králové 2
Žákyně 2004
Březinová Barbora SK Frýdlant nad Ostravicí
Hanáková Nela TJ Sokol Vsetín
Segetová Patricie TJ Sokol Děhylov
Žákyně 2005
Sommerová Helena SK DDM Kotlářka Praha
Pařízková Monika SKST Liberec
Trenéři:
Steffek Pavel
Pytlík Martin
Košťál Radek
Linert Martin
7. Satellite Tour 2016 - nominace
 KM ČAST navrhuje zařadit do nominace na Satellite Tour 2016 hráče a hráčky, kteří
jsou v pozici náhradníků na MEJ 2016, v kategorii mladšího žactva další hráče a hráčky
dle žebříčku ČR (bez účastníků Eurominichamps 2016)
 KM ČAST navrhuje vyzvat zájemce na pozici trenérů na Satellite Tour 2016, ze kterých
by byli vybráni 2 kandidáti
8.Olympiáda dětí a mládeže 2017
 KM ČAST byla seznámena s bližšími informacemi ohledně Olympiády dětí a mládeže
2017 v Brně
-

požadavek na zajištění ambasadorů (účast hvězd daného sportu)

-

úzký kontakt s pořadatelem – Libor Svoboda

komunikovat s KM KSST z důvodu zajištění odpovídající účasti – zodpovědnost
za kvalitu (účast nejlepších)
-

počítat výsledky ODM do žebříčku ČR

-

zařadit ODM do Termínové listiny ČAST

9. Všichni za stůl 2
 KM ČAST doporučuje v následujícím období povinnou účast ambasadorů na
náborových akcích (případně dalších reprezentantů)

10. Olympic Hopes Tournament 2016 – Budapešť
 KM ČAST doporučuje účast ve stejném rozsahu jako v roce 2015
 Veškeré náklady hrazeny z účelové dotace Českého olympijského výboru
11. Memoriál Milana Hrachového 2016
 KM ČAST schválila zařazení turnaje mezi turnaje započítávané do Nasazovacího
žebříčku mládeže ČR (v rozsahu jako Satellite Tour 2016 a Velká cena Prahy)
12. TTTTT - Teenager Table Tennis Training & Tournament
 KM ČAST vzala na vědomí návrh projektu TTTTT - Teenager Table Tennis Training &
Tournament
 Vzhledem k tomu, že projekt je určen pro kategorii postjuniorů a postjuniorek,
doporučuje KM ČAST předat tento návrh projektu k projednání KVS ČAST

Martin Linert
předseda KM ČAST

