Zápis z jednání komise mládeže
Místo: Strahov

3. prosince 2019

Téma
Témajednání:
jednání: Pravidelná schůze
častníci jednání:
Účastníci jednání:
Hana Valentová
Jaroslav Glogar
Martin Protiva
Martin Merker
Martin Linert
Libor Svoboda
Průběh jednání:
=============================================================================
1.
Zhodnocení zpracování a příprava M-ČR, žebříčkové turnaje – informoval Svoboda, Merker
Výkonný výbor informoval o přidělení MČR svým zápisem. Libor Svoboda obdrží přístup do systému
ke zveřejňováni. Na žebříčkovém turnaji byl problém s „přihlášením“ náhradníků. Jsou „nominováni“,
ale pouze jako náhradníci. Problém v Hostinném s nemožností vkládat online výsledky. Doporučení,
aby časový plán byl vydán v propozicích.
Úkol:
Svoboda po uzavření přihlášek bude rozesílat email o účastnících – v letošním roce.
Svoboda upraví na příští sezónu propozice - informaci o hráčích, náhradních bude nutné zjistit
z registru.
Svoboda zanese v propozicích časový plán – v příštím roce.
=============================================================================
2.
Žádost o zařazení do podpory
Komise se seznámila s dodatečnou žádostí sportovního klubu stolního tenisu Chodov z. s. Komise se
nezabývala touto žádostí z důvodu nepodání žádostí v řádném termínu.
Úkol:
Valentová zašle informaci oddílu.
=============================================================================
3.
Propozice BTM, vyhodnocení BTM
Bylo hovořeno o nutnosti sjednotit přihlašování hráčů. Linert hovoří, že se jedná o problematiku komise
rozhodčích. Komise mládeže požaduje sjednocení termínů. Protiva představil formulář pro vyhodnocení
turnajů BTM – pro zpětnou vazbu k výši pohyblivé složky k turnajům BTM pro další roky.
Úkol:
Valentová projedná sjednocení propozic s komisí rozhodčích na příští sezónu.
Komise pro sezónu 2020 zahájí vyhodnocení BTM turnajů dle formuláře.
=============================================================================
4.
Změny v HBO – informoval Martin Linert, Hana Valentová
Komise byla seznámena prostřednictvím pí Valentové o změnách – spoluúčast hráčů na 3 dny za
1.000,- Kč; za 4 dny 1.200,- Kč, větší počet dnů bude upřesněno. Platba na účet svazu.
Zajištění kvalitního sparingu (placený), důraz na využití zásobníků, servis a příjem, vedení tréninkových
deníků, stínování, videoanalýza – probírat s klubovými trenéry. Fyzickou kondici sledovat
prostřednictvím testů.
Povinnost pro trenéry SPS účastnit se HBO.
Úkol:
Valentová implementovat povinnost pro trenéry do smluv o podpoře SPS – koordinace s Brothánkem.
=============================================================================

5.

Vyhodnocení a zpracování dotací, kontrola SPS a OTM

Protiva rozeslal oddílům informace o přidělení dotace za umístění mládeže na žebříčku ČR k 30. 6.
2019.žebříček.
Komise mládeže schválila návrh na přidělení dotace za pořádání BTM ČR v roce 2019.
Dotace za SPS, OTM na rok 2019 – navyšování je v kompetenci výkonného výboru.
Protiva rozeslal oddílům, které žádaly o zařazení do podpory SPS nebo OTM na rok 2020 informaci o
přidělení nebo nepřidělení podpory.
Valentová upozornila na to, že cílem komise mládeže je podporovat děti do 15 let. Důležité je mít
návaznost v přechodu do vyšších kategorií – nutné zanést do připravovaného formuláře pro SPS, OTM
na rok 2021.
Valentová přednesla požadavek na kontrolu plnění smluv o podpoře oddílů SPS a OTM pro rok 2020.
Úkol:
Valentová prověří na sekretariátu dotace za žebříčky.
Valentová zašle návrh na přidělení dotace za pořádání BTM ČR 2019 VV ČÁST.
Upravit formuláře pro předkládání žádosti pro rok 2021 pro SPS, OTM – úkol trvá – Protiva.
Valentová zajistí, aby ve smlouvách s SPS, OTM byla zanesena možnost kontroly členy komise
mládeže nebo pověřené osoby od komise mládeže – koordinace s Brothánkem.
=============================================================================
6.
Návrh na změnu metodiky žebříčků, divoké karty
Linert hovořil o problematických bodech metodiky žebříčků – hráči bez „minulosti“, výpočet po 3 turnaji,
po žebříčkovém turnaji, po následujících turnajích.
Linert navrhl změnu metodiky 12 - měsíční žebříček – dle vzoru ITTF. Problematické pro přechody do
vyšších kategorií – „procentuální vyjádření uhraných výsledků z nižší soutěže do vyšší kategorie“?
Další otázka, zrušení omezení startu hráčů ve vyšší věkové kategorie? Vliv umístění na světovém
žebříčku?
Komise probírala žádosti o divoké karty na žebříčkový turnaj, BTM.
Úkol:
Linert předá úkol panu Božkovi – jak by vypadal žebříček k 1.1.2020. Bude vyhodnoceno v průběhu 1.
poloviny roku 2020.
Svoboda bude informovat o schválení/neschválení divokých karet.
=============================================================================
7.
Různé
Pořadatelství kontrolního turnaje mladšího žactva – termín je 5. dubna 2020.
Úkol:
Svoboda zařídí pořadatelství.
=============================================================================
8.
Kontrola plnění úkolů z 30.10.2019
Úkol č. 6 trvá.
=============================================================================

Zapsal dne 03. 12. 2019 Jaroslav Glogar

