Zápis z jednání komise mládeže
Místo: Strahov

09. července 2020

Téma
Témajednání:
jednání: Pravidelná schůze
častníci jednání:
Účastníci jednání:
Hana Valentová
Jaroslav Glogar
Martin Protiva
Martin Merker
Martin Linert
Libor Svoboda

Průběh jednání:
=============================================================================
1.
Příprava na MČR 2020 – informoval Svoboda
Řeší se provozní věci, rozhodčí. Byl diskutován vliv aktualizovaných žebříčků a změny oddílové
příslušností na MČR. Dohodnuto, že hráči budou startovat za oddíly dle příslušnosti k datu 28. 3.
2020. Byla řešena otázka divokých karet – oddíly předloží návrhy do 15.08.2020 (výzva emailem).
Vyhodnocení KM do 30.08.2020.
Možné problémy s přihlašováním účastníků na MČR.
Byl vylosován poslední nominovaný mladší žák – Václav Fikejz (HB Ostrov). První náhradník je Lukáš
Búřil (SKST N. Lískovec).
Úkol:
Svoboda vydá souhrnné informace.
Vyhodnotit divoké karty.
Přihlašování řešit s Henželem.
=============================================================================
2.
MČR 2021 – informoval Svoboda
KM má 3 žádosti o pořadatelství (SKST Baník Havířov, TTC ELIZZA Praha, HB Ostrov). První možné
termíny pro MČR jsou až v dubnu 2021.
Byl diskutován návrh, aby se spojilo MČR dorostu a mladšího žactva v Havířově.
Úkol:
Svoboda probere termínové kolize s Henželem.
Svoboda probere možnost sloučení kategorií s Malíkem.
Valentová navrhne na VV sloučení MČR kategorií dorostu a mladšího žactva a pořadatele.
=============================================================================
3.
Žebříčkový turnaj 2020, kontrolní turnaj 2021
KM rozhodla o zrušení žebříčkových turnajů pro rok 2020.
Kontrolní turnaj zůstává otevřen. Žádosti o pořadatelství byly podány – HB Ostrov, TJ Sokol JaroměřJosefov 2.
Úkol:
Při přípravě termínové listiny na I. polovinu 2021 myslet na kontrolní turnaj.
=============================================================================
4.
Konečné žebříčky, nasazení na MČR – informovala Valentová
Božek zaslal aktuální žebříčky za sezónu. Předsedkyně se setká 20.7.2020 osobně s Božkem a
opraví se klubové příslušnosti a připraví se žebříček pro MČR.
Byla diskutována problematika zveřejňování žebříčků – všechny žebříčky jsou v registru
https://registr.ping-pong.cz/htm/docs/zebricek_nasazovaci.php v sekci přehledy. Výhody těchto
žebříčků je, že jsou on-line aktualizovány.
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V sekci mládeže jsou žebříčky mládeže vždy k určitému datu.
Úkol:
Svoboda zašle žebříčky oddílům ke kontrole.
Valentová upraví žebříčky s Božkem pro nasazování pro MČR dle umístění v prvotních termínech
MČR.
Valentová zpracuje konečný žebříček k 30.6.2020 a k 1.8.2020 redukovaný žebříček.
Valentová probere možnost úpravy webu www.ping-pong.cz tak, aby zde byly uvedeny odkazy na
žebříčky v registru s tím, že jediné žebříčky, které se nebudou automaticky aktualizovat, budou
konečné žebříčky za sezónu. Doporučí, aby byl nahrán zafixovaný konečný žebříček za sezónu a
konečný žebříček pro možné aktualizace.
=============================================================================
5.
Pořadatelé na příští sezonu BTM 2020-2021 – informovala Valentová
Bylo hovořeno o přípravě rozpisu, schváleni pořadatelé BTM 2020-2021. Debatována otázka COVID
a prohlášení k MČR, BTM.
Úkol:
Podle aktuální situace a doporučení VV vydat opatření v propozicích.
Návrh rozpisu bude zaslán ke kontrole komisi rozhodčích, Henželovi.
=============================================================================
6.
Návrhy na dodatky ke smlouvám s oddíly SPS, OTM
Dodatky neobdržely oddíly SPS.
Rozpracované podmínky pro povinnosti oddílů SPS, OTM. Diskutována otázka pokrytí částí nákladů
(ubytování, stravné, cestovné). Doporučení KM, aby byly ČAST hrazeny náklady na ubytování,
stravu, cestovné.
Úkol:
Valentová seznámí s podmínkami VV a poté rozešle oddílům SPS, OTM s tím, aby min. 14 dnů
dopředu nahlásili svou účast na HBO.
Valentová prověří dodatky pro oddíly SPS.
=============================================================================
7.
Kontrola, pomoc při plnění povinností oddílů SPS, OTM – informoval Glogar
Dohodnuto, aby oddíly SPS, OTM aktualizovaly své tréninkové časy od září 2020 pro potřeby kontroly
a pomoci při plnění povinností. KM pověří Svitáka zajištěním této pomoci oddílům SPS, OTM.
Úkol:
Glogar, Sviták zašle email na oddíly SPS, OTM se žádostí o aktualizaci.
Glogar, Sviták připraví návrh check-listu.
=============================================================================
8.
Návrh změny metodiky žebříčků – informoval Linert
Linert hovořil o vyhodnocení nové metodiky žebříčků a o rozdílech mezi starou a novou metodikou.
Otázka kompenzace za umístění v nižších kategoriích při přechodu do vyšších kategorií.
KM připravuje, uvažuje o 12-měsíčním žebříčku pro sezónu 2021-22.
Úkol:
Linert požádá Božka o zpracování pracovního „nového“ žebříčku s metodikou a poté se zašle
k připomínkám – např. oddílům SPS a SCM.
=============================================================================
9.
Rozpočet – informoval Glogar, zúčastnil se Brothánek
KM do 15.10.2020 připraví návrh na možnou úpravu rozpočtu pro rok 2020. Brothánek představil
poslední novinky z jednání na Národní sportovní agentuře – budou vypsány programy během
prázdnin na další rok a bude upuštěno od projektového řízení žádostí. Bude prosazován koncepční
přístup při předkládání žádostí.

2

Úkol:
Do 15.10.2020 předložit návrhy na změnu rozpočtu 2020.
=============================================================================
10.
Regionální HBO – informovala Valentová
KM se seznámila s materiálem Svitáka, v němž uvádí, že „stávající model reg. HBO osobně považuji
za zbytečný a bez požadované efektivity.“ Doporučení na zainteresování krajských tréninkových
center, spojení se školením trenérů C. Povinnost min. 1 za rok uspořádat 2-denní kemp v jednotlivém
kraji. Rozdíl mezi současným regionálním HBO a navrhovaným – vytipování dětí ve věku 7 – 10 let
prostřednictvím kraje, účast krajského trenéra, účast trenérů dětí, účast i starších kategorií.
Linert hovoří o tom, že při přenesení zodpovědnosti na krajské svazy dojde ke skutečnosti, že KM
nebude mít kontrolu nad celým procesem. Cílem regionálních HBO jsou děti 7 – 9 let.
Otázka fungování krajských tréninkových center – většina krajů funguje.
KM odsouhlasila přípravu nové koncepci pro regionální HBO.
Úkol:
Valentová, Sviták rozpracují „novou“ koncepci regionálních HBO do poloviny srpna 2020.
=============================================================================
11.
Pokuty aktivní mládež – informoval Svoboda
KM bude vyhodnocovat na základě usnesení konference ČAST 2020.
Úkol:
Svoboda zpracuje vyhodnocení.
=============================================================================
12.
Připomínky ke KM v hodnocení ligových soutěží – informoval Svoboda
KM se seznámila s připomínkami.
Úkol:
Většina připomínek zapracována.
=============================================================================
13.
Nabídka na fotografování BTM ČR – informovala Valentová
KM se seznámila s nabídkou na zajištění fotodokumentace BTM ČR pro kategorii nej/mladšího žactva
a konstatuje, že tato problematika je v kompetenci Mediální komise ČAST.
Úkol:
Valentová předá informaci Mediální komisi ČAST.
=============================================================================

Zapsal dne 09. 07. 2020 Jaroslav Glogar
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