Zápis ze schůze KM ČAST ze dne 30. 9. 2016
Datum a místo:

30. 9. 2016 Havířov

Přítomni:

Linert Martin, Bajger Jiří, Jányš Ondřej, Protiva Martin, Steffek Pavel,
Svoboda Libor, Zlámal Jaromír (DR ČAST)

Program:
1. Žebříčkové a kontrolní turnaje mládeže ČR
KM navrhuje na základě podaných přihlášek na pořádání ŽT a KT v sezóně 2016 / 2017
následující pořadatele:
 ŽT – mladší, dorost – Havířov
 KT - mladší – Hradec Králové
 KM vydá do konce měsíce října výzvu pro zájemce o pořadatelství ŽT staršího žactva
 KM doporučuje ve spolupráci s KSST zlepšit informovanost ohledně možnosti
pořadatelství akcí mládeže (BTM ČR, ŽT, KT, MČR)
2. Sportovní střediska mládeže a krajská centra mládeže - kritéria pro rok 2017
 KM vydá do konce měsíce listopadu 2016 formulář pro stávající Sportovní střediska
mládeže – zpráva o činnosti
 KM osloví ohledně možnosti zařazení mezi SpS oddíl stolního tenisu HB Ostrov
Havlíčkův Brod
 KM vydá do konce listopadu 2016 formulář pro zájemce o zařazení do projektu
Podpora oddílů talentované mládeže
 KM vydá do konce listopadu formulář pro KSST – zpráva o činnosti Krajského centra
talentované mládeže v roce 2016 – na základě vyhodnocení činnosti 2016 KM připraví
návrh KCTM pro rok 2017
3. Dotace oddílům mládeže – kritéria
 v současné době není program pro další podporu oddílů mládeže
 KM doporučuje upřesnit ve spolupráci s VV kompetence ohledně rozdělování dotací
4. Pokuty za neplnění povinnosti mládeže u ligových oddílů


KM předloží do konce října 2016 návrh pokut za neplnění povinnosti mládeže u ligových
oddílů, a to následujícím způsobem:

1. Oddíly uvedli požadované údaje do formuláře Hodnocení ligových soutěží
2. KM ČAST provedla 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 ČAST
5. Dotace pořadatelům BTM ČR – návrh
 KM schválila návrh dotací pořadatelům Bodovacích turnajů mládeže ČR v roce 2016
ve výši 20.000,- Kč – předložit VV ČAST
6. Mistrovství ČR mládeže - termíny





KM navrhuje následující upřesnění termínů MČR jednotlivců staršího žactva a dorostu
22. - 23. 4. 2016 Mistrovství ČR dorostu
29. - 30. 4. 2016 Mistrovství ČR staršího žactva
KM připraví do konce října 2016 výzvu pro zájemce o pořadatelství MČR mládeže

7. Systém BTM ČR 2016 / 2017 - připomínky
 KM vzala na vědomí připomínky k novému systému BTM ČR 2016 / 2017 zaslané
prostřednictvím e-mailu a připraví stanovisko, které bude zveřejněno na webu ČAST
 KM doporučuje upřednostnit dvouhru před čtyřhrou – čtvrtfinále čtyřhry až po finále
dvouhry
 KM připraví ve spolupráci s KR ČAST závazný pořad soutěží při BTM ČR
 další zhodnocení systému bude provedeno po 3 BTM
8. Hledáme budoucí olympioniky
 KM vzala na vědomí změny v projektu HBO od sezóny 2016 / 2017
o propojení s regionálními kempy – výběr hráčů do projektu
o rozdělení celostátních kempů po kategoriích – mladší a nejmladší žactvo
o zlepšit komunikaci s osobními a klubovými trenéry

9. Systém BTM ČR nejmladšího žactva
 KM pokračuje v přípravě změny systému BTM ČR nejmladšího žactva

10. Změna pořadatele BTM ČR
 KM vzala na vědomí změnu pořadatele BTM ČR v termínu 4. – 5.února 2017 z důvodu
obsazenosti haly v Liberci, BTM ČR v kategoriích staršího žactva a dorostu se
uskuteční v Hostinném

Další schůze KM ČAST se uskuteční při ŽT staršího žactva v termínu 2. 12. 2016.
Martin Linert
předseda KM ČAST

