Zápis ze schůze KM ČAST ze dne 19.5.2017
Datum a místo:

19.5.2017 Havířov

Přítomni:

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

Omluveni:

Steffek Pavel

Program:
1.Veřejné schůze KM ČAST
 KM ČAST uspořádala v termínech 28.4.2017 v Hostinném a 19.5.2017 v Havířově
veřejnou schůzi KM ČAST
 KM ČAST vzala na vědomí návrhy a doporučení zástupců klubů a rodičů a bude se
snažit k nim přihlédnout při přípravě sezóny 2017 / 2018 – viz. BTM ČR, MČR mládeže
a Nasazovací žebříčky mládeže - metodika
2.Pořadatelé BTM ČR 2017 / 2018
KM navrhuje na základě podaných přihlášek na pořádání BTM ČR v sezóně 2017 / 2018
následující pořadatele:
 září – Praha (Slavoj Praha + TTC Elizza Praha)
 říjen – Ostrava, Havířov
 listopad – Hustopeče, Blansko
 leden – Jablonec, Liberec
 únor – Hostinné, Jaroměř
 březen – Hluk, Valtice
 Pořadatelé BTM ČR a termíny turnajů budou upřesněni po vydání Termínové listiny
ČAST
 KM ČAST zařadí do Rozpisu BTM ČR následující povinnosti pro pořadatele:
-

zajištění zdravotní služby v místě konání
http://www.ptupraha.cz/2017/05/zdravotni-dozor-na-sportovni-akci/

-

zajištění odpovídajícího stravování pro účastníky

-

možnost využití sprch pro účastníky

-

židle u stolů pro trenéry

3.Bodovací turnaje mládeže ČR nejmladšího žactva
KM ČAST schválila zachování stávajícího systému BTM ČR nejmladšího žactva i pro sezónu
2017/2018
4. Bodovací turnaje mládeže ČR – v kategoriích mladšího a staršího žactva a dorostu
KM ČAST schválila zachování systému BTM ČR, a to s následujícími úpravami
 TURNAJ B
-

chlapci – skupiny po 3 hráčích (maximálně 2 skupiny 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 - skupiny po 3 hráčkách (maximálně 2 skupiny 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

 omezení soutěží čtyřher s ohledem na počet účastníků
 prezence účastníků do 8.00 hod., případně telefonicky
 KM ČAST neschválila zvýšení startovného na BTM ČR v sezóně 2017 / 2018
 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

- ve spolupráci s KVS ČAST zajistit včasné vydání termínů KT
 Ve spolupráci s Komisí rozhodčích ČAST zajistit rozhodčí ke stolu na Žebříčkové a
Kontrolní turnaje ČR

5. Podpora oddílů talentované mládeže – doplnění
 KM ČAST navrhuje z podaných žádostí o přidělení finanční podpory pro následující
oddíly talentované mládeže:
-

KST Klatovy

-

SK DDM Kotlářka Praha

-

TJ Batesta Chodov

6. Mistrovství ČR jednotlivců mládeže
 KM ČAST schválila změnu nominačních kritérií v kategoriích chlapců, a to:
40 hráčů podle Nasazovacího žebříčku ČR po posledním BTM ČR + 16 hráčů (14 hráčů - každý
KSST nominuje 1 hráče + 1 hráč DK KM ČAST a 1 hráč DK pro pořadatele (pouze v případě, že
nemá nominovaného hráče, a to jak ze žebříčku, tak z kraje, hráč musí být členem
pořádajícího klubu), případně další hráči podle Nasazovacího žebříčku ČR po posledním BTM
ČR)

7. Eurominichamps 2017 - nominace
 KM ČAST schválila nominaci na turnaj Eurominichamps 2017, který se koná v termínu
25. – 27.8.2017 ve Štrasbourgu:
Žáci 2005
Košťál Daniel SKST Baník Havířov
Lebeda Matyáš TJ Sokol PP Hradec Králové 2
Žáci 2006
Šíp Martin SK DDM Kotlářka Praha
Morávek Jindřich TJ Jiskra Strážnice
Žákyně 2005
Sommerová Helena SK DDM Kotlářka Praha
Pařízková Monika SKST Liberec
Dosedělová Michaela Baník Březenecká Chomutov
Žákyně 2006
Pisárová Kateřina KST Rakovník
Sazimová Adéla SK Dobré
Trenéři:
Steffek Pavel
Pytlík Martin
Košťál Radek
Linert Martin

 hráči Brhel Štěpán (SKST Hodonín) a Kadlec Vít (TTC Elizza Praha) nebyli nominováni,
jelikož rodiče neprojevili zájem o účast na turnaji
8. Satellite Tour 2017 - nominace
 KM ČAST navrhuje zařadit do nominace na Satellite Tour 2017 hráče a hráčky, kteří
jsou v pozici náhradníků na MEJ 2017, v kategorii mladšího žactva další hráče a hráčky
dle žebříčku ČR (bez účastníků Eurominichamps 2017)
 KM ČAST navrhuje vyzvat zájemce na pozici trenérů na Satellite Tour 2017, ze kterých
by byli vybráni 2 kandidáti
9.Olympiáda dětí a mládeže 2017
 KM ČAST byla seznámena s aktuálními informacemi ohledně Olympiády dětí a
mládeže 2017 v Brně
10. Memoriál Milana Hrachového 2017
 KM ČAST schválila zařazení turnaje mezi turnaje započítávané do Nasazovacího
žebříčku mládeže ČR
 KM ČAST ve spolupráci s p. Božkem připraví způsob bodového hodnocení turnaje
11. Nasazovací žebříčky mládeže - metodika
 KM ČAST připraví ve spolupráci s p. Božkem změny v Metodice žebříčků mládeže
12. Odstoupení z funkce člena komise mládeže
 KM ČAST vzala na vědomí zprávu o odstoupení z funkce člena KM ČAST od pana Jiřího
Bajgera

Martin Linert
předseda KM ČAST

