Zápis ze schůze KM ČAST ze dne 23.3.2018
Datum a místo:

23.3.2018 Praha

Přítomni:

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

Program:
1. Mistrovství ČR mládeže
 KM ČAST schválila Nominaci KM ČAST na Mistrovství ČR jednotlivců pro rok 2018
-

termín pro podávání žádostí o divokou kartu 6.dubna 2018

 KM ČAST doporučuje projednat předem s pořadateli Mistrovství ČR povinnosti
pořadatele (stream, …)
 KM ČAST schválila přímou nominaci na Mistrovství ČR družstev pro rok 2018 (na
základě umístění na Nasazovacím žebříčku mládeže ČR ke dni 21.3.2018)
-

Dorostenci

TJ Ostrava KST (Martinko Tomáš, Plachta Jakub, Štalzer Adam)
TTC Ostrava 2016 (Bělík Šimon, Koldas Tomáš, Soukup Adam)
-

Dorostenky

SKST Vlašim (Matějovská Anna, Pytlíková Tereza)
SKST Baník Havířov (Štěpánová Gabriela, Hrabicová Klára)
-

Starší žáci

TTC Ostrava 2016 (Bělík Šimon, Skotnica Martin, Sedláček Michael)
SK DDM Kotlářka Praha (Stach Matěj, Kaucký Jakub, Šíp Martin)
-

Starší žákyně

TJ Ostrava KST (Vašendová Jana, Březinová Barbora)
SKST Baník Havířov (Hrabicová Klára, Hanáková Nela)

 KM ČAST zařadila na základě řádně podaných žádostí na žebříček k termínu 21.3.2018
následující hráče:
kategorie dorostenců:
20N OLESKEVYH Oleksandr SKST Hodonín
kategorie dorostenek:
35N BUTRYM Sandra SKST Liberec
kategorie starších žáků:
30N ROSU Robert Alexandru SKST Liberec
 KM ČAST připraví ve spolupráci s RIK ČAST přihlašování (včetně nominace KSST)
prostřednictvím Registru ČAST

2. Kontrolní turnaje mládeže ČR
 Kontrolní turnaj starších žáků a dorostenců
-

na základě přijatých připomínek a doporučení KVS ČAST revokoval VV ČAST
rozhodnutí ohledně započítávání KT starších žáků a dorostenců

-

KM ČAST vzala toto rozhodnutí na vědomí a KT starších žáků a dorostenců nebude
v sezóně 2017 / 2018 započítáván do žebříčku

-

KM ČAST s ohledem na výše uvedené vyřadí KT starších žáků a dorostenců
z Metodiky žebříčků mládeže na sezónu 2018 / 2019

 Kontrolní turnaj mladšího žactva
KM ČAST schválila Nominaci KM ČAST na Kontrolní turnaj mladšího žactva pro
rok 2018, který se uskuteční dne 14.dubna 2018 v Hradci Králové
-

termín pro podávání žádostí o divokou kartu 4.dubna 2018

3. Olympiáda dětí a mládeže 2019 – Liberec
 KM ČAST vzala na vědomí zprávu M.Linerta a M.Protivy z Iniciační schůzky se zástupci
Libereckého kraje ohledně ODM 2019 v Liberci
 KM ČAST doporučuje prosadit 4 chlapce a 4 dívky, a to jak v soutěžích družstev, tak
v soutěžích jednotlivců

4. Sportovní střediska mládeže
 KM ČAST projednala dodatečné žádosti o zařazení do projektu Sportovní střediska
mládeže pro rok 2018
-

TJ Tatran Hostinné

-

SK DDM Kotlářka Praha

-

SKST Cheb

 KM ČAST doporučuje výše uvedeným oddílů podat žádost o zařazení do projektu na
rok 2019, a to v řádném termínu
5. Oddíly talentované mládeže
 KM ČAST projednala dodatečnou žádost o zařazení do projektu Podpora oddílů
talentované mládeže pro rok 2018
-

SK Toužim

 KM ČAST doporučuje výše podat žádost o zařazení do projektu na rok 2019, a to
v řádném termínu
6. Bodovací turnaje mládeže ČR – vyhodnocení dotazníku
 KM ČAST obdržela celkem 33 vyplněných dotazníků ohledně organizace BTM ČR.
 KM ČAST schválila následující změny ohledně organizace BTM ČR pro sezónu
2018/2019
-

omezení účasti hráčů mladších kategorií (s ohledem na umístění na žebříčku
vlastní věkové kategorie – např. chlapci do 50.místa, dívky do 30.místa) – bude
upřesněno v Rozpisu BTM ČR

-

omezení soutěže čtyřher pouze pro hráče turnaje kategorie A

-

turnaj kategorie A bude hrán na 8 – 10 stolech podle časového plánu

-

míčky na turnaje dodá ČAST – Joola – Flash nebo Joola – Prime, bude upřesněno
v Rozpisu BTM ČR

-

pořadatel má povinnost zajistit 4 rozhodčí ke stolu po celou dobu konání turnaje

-

pořadatel nemusí zajišťovat ubytování pro účastníky turnaje, pouze doporučí
možnosti pro ubytování, včetně kontaktů

5. Ostatní
 KM ČAST projednala dotaz paní K.Kadlecové ohledně výše odstupného za přestup
hráče Víta Kadlece. KM ČAST zaujala k žádosti stanovisko v souladu se Soutěžním
řádem. Vzhledem k tomu, že výše výchovného při přestupech nespadá do
kompetence KM, doporučuje KM v případě dalších dotazů se obrátit na VV ČAST.
 KM ČAST projednala dotaz pana Vondráčka ohledně podpory oddílu SKST Baník Most
a s ohledem na rozsah činnosti oddílu SKST Baník Most doporučuje obrátit se na KSST
ohledně případné podpory.
Další schůze KM ČAST se uskuteční při MČR jednotlivců mladšího žactva v Praze dne
18.5.2018.
Martin Linert
předseda KM ČAST

