Zápis z jednání komise mládeže
04. 12. 2020
Místo: On-line jednání
Účastníci jednání:
Hana Valentová, Martin Merker, Martin Protiva, Martin Linert, Libor Svoboda
Omluven:
Jaroslav Glogar

Průběh jednání:
=============================================================================
1.
MČR staršího žactva
Vzhledem k současné situaci rozhodl VV ČAST o zrušení MČR staršího žactva, které se mělo konat
19.-20.12.2020.
Úkol:
Informovat pořadatele a rozeslat e-mail s informací o zrušení po adresáři komise mládeže (Svoboda).
=============================================================================
2.
Dozorčí rada
Na základě zaslané stížnosti proběhne jednání dozorčí rady se zástupci KM k rozdělení dotací za OTM
a SPS na rok 2021 v druhém týdnu v prosinci 2020. Za KM se zúčastní Valentová +1.
=============================================================================
3.
Dotace za pořádání BTM ČR 2020 a žebříček ČR 2020
Byla rozeslána informace všem podpořeným oddílům s žádostí o vystavení faktury. Termín do
10.12.2020.
=============================================================================
4.
Systém BTM ČR 2021
Byl konzultován další průběh bodovacích turnajů mládeže ČR v roce 2021. Předběžně byly navrženy
varianty při různém počtu osob ve vnitřních prostorech.
Vzhledem ke stále nejasnému a měnícímu se počtu možných účastníků budou tyto informace,
propozice, počty účastníků, nominace atd. na BTM ČR v termínu 16.-17.1.2021 zaslány do 31.12.2020.
Úkol:
Vzhledem ke smluvním podmínkám na haly se storno poplatky v Liberci a Jablonci zvážit možnost
pořádání BTM ČR v tomto termínu na jiném místě. (Valentová)

=============================================================================
5.
Žebříčky
Vzhledem k tomu, že není jasné, jakým způsobem bude sezóna pokračovat a zda bude možné
v jednotlivých kategoriích sestavit celostátní žebříček mládeže, může nastat při případném MČR nebo
v další sezoně problém s nasazením hráčů. Z těchto důvodu KM ČAST zváží možné využití žebříčků
EloST.

Úkol:
Zjistit možnosti zpracování žebříčků mládeže za stávajících podmínek s použitím aktuální metodiky
žebříčků (Linert)
Zjistit možnost, aby se výsledky z BTM ČR 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).

=============================================================================
6.
Termínová listina
V aktualizované termínové listině chybí termín MČR družstev staršího žactva a dorostu. Dle termínové
listiny vychází až na konec června.
Úkol:
Navrhnout řediteli soutěží termín MČR družstev na 5.-6.6.2021 s tím, že by se plánované play-off 1.ligy
žen přesunulo z tohoto termínu na 29.-30.5.2021 (Linert).

Zapsal: Martin Protiva

