Zápis z jednání komise mládeže
18. 12. 2020
Místo: On-line jednání
Účastníci jednání:
Hana Valentová, Martin Merker, Martin Protiva, Martin Linert, Libor Svoboda, Jaroslav Glogar
Průběh jednání:
=============================================================================
1.
Dozorčí rada
Valentová se zúčastnila jednání s dozorčí radou na základě zaslané stížnosti k rozdělení dotací za OTM
a SPS na rok 2021.
=============================================================================
2.
Dotace za pořádání BTM ČR 2020 a žebříček ČR 2020
Vše proběhlo a mělo by být již uhrazeno klubům – cca 80 faktur. Protiva sdělil informace o interních
nastaveních některých oddílů s přerozdělováním peněz v oddílech za umístění na žebříčku.
=============================================================================
3.
Systém BTM ČR 2021
Komise schválila zrušení BTM ČR v termínu 16. - 17. 1. 2021. Další BTM ČR bude řešeno operativně.
Bylo diskutováno o využití možného volného termínu dle upravené termínové listiny – 6. - 7. 3. 2021.
Hrozí kolize s krajskými soutěžemi.
Byly diskutovány alternativní možnosti rozdělení BTM ČR na turnaje A a turnaje B.
Úkol:
Další BTM bude řešeno operativně v polovině ledna 2021.
=============================================================================
4.
MČR
Komise obdržela informaci od pořadatele o problémech uspořádání MČR v Praze v roce 2021. Svoboda
zjistí podmínky, za jakých pořadatel může uspořádat MČR.
Linert upozornil na možnou kolizi termínů MČR družstev s ITTF Czech Junior and Cadet Open 2021
v Havířově v červnu 2021.
Úkol:
Předsedkyně předá výše uvedené podmínky pořadatele VV ke schválení/neschválení.
=============================================================================
5.
Žebříčky
Božek do konce prosince 2020 aktualizuje metodiku žebříčků mládeže s ohledem na stávající podmínky
soutěží.
Vzhledem k tomu, že není jasné, jakým způsobem bude sezóna pokračovat a zda bude možné
v jednotlivých kategoriích sestavit celostátní žebříček mládeže s využitím současné metodiky žebříčků,
může nastat při případném MČR nebo v další sezoně problém s nasazením hráčů. Z těchto důvodu KM
ČAST zváží možné využití žebříčků EloST.
Po diskusi bylo sděleno, že v současné době je prostor pro prověření možnosti propojení výsledků
z krajských turnajů se STISem.
Úkol:
Zjistit možnost, aby se výsledky z BTM ČR a z krajských turnajů mládeže započítávaly do EloST. Dále,
zda jde výsledky zadat i zpětně. A případně, zda je možné exportovat žebříček jen na základě výsledků
z turnajů jednotlivců, aby nebyly započítány soutěže družstev, které mohou žebříčky zkreslovat.
(Valentová). – úkol trvá.
Propojení krajských turnajů se STIS – Valentová.
=============================================================================
Zapsal: Jaroslav Glogar

