Zápis ze schůze KM ČAST ze dne 1.4.2017
Datum a místo:

1.4.2017 Ostrava

Přítomni:

Linert Martin, Bajger Jiří, Jányš Ondřej, Protiva Martin, Svoboda Libor,
Špaček Zbyněk (VV ČAST), Endal Nikolas (VV ČAST),
Nedoma Petr (KVS ČAST), Zlámal Jaromír (DR ČAST)

Omluven:

Steffek Pavel

Program:
1. Organizační řád KM ČAST
 KM ČAST připraví Organizační řád KM ČAST s platností od sezóny 2017 / 2018
2. Krajská centra talentované mládeže – návrh
 KM ČAST navrhuje na základě podaných žádostí přidělení finanční podpory pro
následující KCTM:
-

Jihočeský KSST

-

Královehradecký KSST

-

Plzeňský KSST

-

Pražský svaz stolního tenisu

-

Ústecký KSST

3. Mistrovství ČR mládeže
 KM ČAST schválila termín pro udělování divokých karet na Mistrovství ČR jednotlivců
mládeže, a to 16. 4. 2017

4. Systém BTM ČR – hodnocení
 v průběhu sezóny 2016 / 2017 se podařilo stabilizovat nový systém BTM ČR
 KM ČÁST shledala následující nedostatky při pořádání BTM ČR:
-

délka trvání turnajů – možnosti řešení – omezení soutěží čtyřher

-

zvážit třídění dle krajů, a to především v turnaji kategorie B

-

na několika turnajích nebyly zajištěny židle pro trenéry

-

zajištění zdravotnické služby v místě konání

-

pořadí soutěží

5. Olympiáda dětí a mládeže 2017 - Brno
-

vrcholná sportovní akce

-

vybavení zajištěno ve spolupráci s ČAST

-

časový plán – připraven ve spolupráci s VR turnaje

-

rozhodčí zajistí KR ČAST

-

nominace – požadavek na zajištění účasti nejlepších hráčů ve všech kategoriích

6. Žebříčky mládeže
 KM ČAST připravuje změny v Metodice žebříčků mládeže, a to:
a) zařazovat hráče na žebříček – kritéria zařazení
b) nezařazovat hráče na žebříček – vytvořit způsob kompenzace při neúčasti z důvodu
reprezentace
7. Hledáme budoucí olympioniky
 malá účast trenérů na kempech HBO Regionální výběry
 KM ČAST doporučuje spojit tyto kempy se školením trenérů licence C a D, a to ve
spolupráci s TMK ČAST a TMK KSST
8. Termínová listina ČAST
 časté termínové kolize
 KM ČAST doporučuje dřívější začátek ligových soutěží
 KM ČÁST navrhuje společnou schůzku za účelem přípravy termínové listiny, a to za
účasti ředitele ligových soutěží, ředitele APK, předsedy KM ČAST a předsedy KVS ČAST
Další schůze KM ČAST se uskuteční při MČR jednotlivců mladšího žactva v Havířově dne
19.5.2017.
Martin Linert
předseda KM ČAST

