Zápis z jednání komise mládeže
Místo: Strahov

25. 08. 2020

Téma
Témajednání:
jednání: Pravidelná schůze komise mládeže
častníci jednání:
Účastníci jednání:
Hana Valentová
Jaroslav Glogar
Martin Protiva
Martin Merker
Martin Linert
Libor Svoboda
host - Zbyněk Špaček – odešel v 11:35
Průběh jednání: zahájení od 09:00 hodin
=============================================================================
1.
Vyúčtování nákladů oddílů SPS a OTM
Předseda informoval a požádal členy komise mládeže o kontaktování všech oddílů SPS a OTM s tím,
aby oddíly dodržely ustanovení smluv a dodaly účetní podklady za první pololetí do konce srpna 2020
na svaz. Na pozdější dodání dokladů nebude brán zřetel.
Úkol:
Valentová zařídí ve spolupráci s členy komise mládeže.
=============================================================================
2.
Formát BTM
Na základě kapacitních a hygienických možností pořadatelských hal a ve vztahu k současným
hygienickým omezením v ČR (omezení osob pro účast 500 osob ve vnitřních prostorech), z obav o
odstupování pořadatelů z pořádání turnajů Valentová k diskusi navrhla dvě varianty BTM – otevřené
(stávající systém), omezené BTM. Omezené BTM: chlapci 48 A turnaj, chlapci 48 B turnaj (2 chlapci
z každého kraje na základě krajské nominace; 20 dle umístění na žebříčku); dívky 24 A turnaj, dívky
24 B turnaj (1 dívka z každého kraje za základě krajské nominace; 10 dle umístění na žebříčku).
Zůstane zachována možnost požádat komisi mládeže ČAST o divokou kartu do turnaje – komise
vydá max. 4 karty do soutěží chlapců, max. 2 karty do soutěží dívek. Kraje budou nominovat hráče a
případné náhradníky pro účast na BTM – možnost i emailem na mladez@ping-pong.cz
Pro další BTM bude povinnost přihlášení pro kraje a divoké karty ještě upraveno. Přihlašování bude
upraveno v propozicích, návrh komise mládeže je do středy před turnajem.
Doporučení komise je, aby si kraje vytvořili vlastní nominační kritéria pro účast na BTM.
Hráči nezařazení na žebříčku ČR v dané kategorii budou mít možnost přihlášení do turnaje pouze
přes krajskou nominaci. V případě nenaplnění kapacity B turnaje (krajské přímé nominace a žebříček)
bude doplnění hráčů provedeno losem z náhradníků uvedených v krajských nominacích a to v pořadí,
v jakém budou uvedení.
Komise projednala herní systém A a B turnajů, včetně postupů a sestupů. Lze konstatovat, že
zůstává beze změn, pouze B turnaj bude nově hrán stejným systémem jako A turnaj (včetně útěchy).
Součásti rozpisu BTM budou opatření v souvislosti s COVID, bude uvedeno i v propozicích turnaje –
vzor MČR v Ostravě. Předseda informoval o nákupu 10 teploměrů asociací. Teploměry jsou
k dispozici na ČÁST vedení.
Úkol:
Komise odsouhlasila omezení účastníků pro letošní BTM.
Komise odsouhlasila výše popsanou variantu.
Komise odsouhlasila možnost divokých karet. Schvalování divokých karet bude probíhat v celé
komisi.
Komise odsouhlasila losování náhradníků pro účast v turnaji v případě volných míst. Losování bude
provádět předsedkyně komise.
Předsedkyně bude informovat o povinnostech krajských komisí mládeže nominovat hráče na BTM.
Předsedkyně probere s Henželem zapisování, přihlašování do registru.
Předsedkyně upraví rozpis BTM dle výše uvedeného.
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Předsedkyně požádá o navýšení limitu emailové schránky mladez@ping-pong.cz
=============================================================================
3.
Divoké karty na MČR
Komise obdržela žádosti hráčů Jinek (HB Ostrov) do mladšího žactva, Vožická (HB Ostrov) do
mladšího žactva, Škalda.(SK Dobré) do staršího žactva.
Komise schválila hráčku Vožickou, jelikož splnila podmínky rozpisu MČR pro pořadatele.
Komise neschválila žádosti hráčů Jinka, Škaldy.
=============================================================================
4.
Zhodnocení MČR
Předsedkyně provedla zhodnocení MČR družstev. Propozice na další MČR budou vydány ve větším
předstihu, opatření proti šíření Covid-19 budou zatím převzata dle MČR družstev.
=============================================================================
5.
Omezení BTM pro 100 lidí v důsledku hygienických omezení
Předsedkyně navrhla v případě hygienických omezení v ČR, aby turnaj BTM byl realizován formou 24
chlapců a 16 dívek..
Komise navrhuje VV ke schválení jako záložní variantu – variantu snížení počtu na 24 chlapců a 16
dívek. Komise vnímá možnost odstoupení pořadatelů. Výsledky turnaje se nebudou započítávat do
výsledků BTM.
=============================================================================
6.
MČR 2021
Byly navržené termíny - 17. - 18. 4., 1. - 2. 5., 15. - 16. 5. a 22. - 23. 5. 2021
Úkol:
Projednat s Henželem.
=============================================================================

Ukončeno jednání v 15:00 hodin.

Zapsal dne 25. 8. 2020 Jaroslav Glogar
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