Zápis z jednání komise mládeže
29. 06. 2021
Místo: Strahov, jednání předcházela on-line schůzka dne 21.6.2021 za účasti Endála, Malíka

Účastníci jednání:
Hana Valentová, Martin Merker, Martin Protiva, Martin Linert, Libor Svoboda, Jaroslav Glogar
Průběh jednání:
=============================================================================
1.
Změny v organizaci BTM
Předsedkyně seznámila členy s názory Komise vrcholového sportu. Jednomyslně se usnesli na
doporučení nehrát BTM v kategorii U17 a ani nepořádat MČR pro kategorii U17. Byly předneseny
důvody pro dané stanovisko.
Endal doporučoval, aby pro sezónu 2021/2022 byl zvolen koncept BTM dle návrhu KVS, po sezóně
podrobně vyhodnotit. Jako kompromis navrhuje otevřít kategorii B pro U19. Malík hovoří o tom, že by
mohlo docházet k prodlužování časovému u turnajů.
Malík i s ohledem na termínovou listinu, počty turnajů a nutnosti nových pořadatelů se přiklání k názoru
KVS.
Byla vedena dlouhá diskuse.
Předsedkyně představila prosbu KVS, aby v kategoriích A se hrála čtyřhra.
Finální doporučení komise mládeže musí být do konce června 2021.
Výše projednáno on-line dne 21.6.2021.
Komise většinově odsouhlasila, že BTM budou organizovány pro U11, U13, U15, U17, U19 a bude
organizováno celkem 6 turnajů za sezónu pro kategorie U13, U15, U17, U19. Komise odsouhlasila
jednomyslně, aby se hrála čtyřhra v turnaji A, B pouze na 2 vítězné sety. Čtyřhra pro turnaj B bude
řešena individuálně v propozicích na jednotlivé turnaje dle dostupného množství stolů.
Kategorie U11 bude mít své turnaje (předpoklad 2 na Moravě, 2 v Čechách) v jiných termínech než
BTM.
Úkol:
Přednést ke schválení na VV do konce měsíce června 2021.
Po schválení VV připraví Valentová, Glogar rozpis BTM ČR a vypíše výběrové řízení na pořadatele BTM
nejmladšího žactva + stanovit termíny.
=============================================================================
2.
Žebříčkové turnaje
Svoboda představil návrh na zrušení žebříčkových turnajů pro sezónu 2021/2022 z důvodu časových
kolizí.
Komise odsouhlasila daný návrh.
Úkol:
Přednést ke schválení na VV do konce měsíce června 2021.
=============================================================================
3.
Kontrolní turnaje
Komise hovořila o možných změnách. Komise doporučuje dělat kontrolní turnaj pouze pro kategorii U13.
Co se týká kategorií U15, U19 bude projednáno s KVS.
Úkol:
Vyhlásit výběrové řízení na pořadatele kontrolního turnaje pro U13 na 6 stolech.
=============================================================================
4.
MČR
Svoboda seznámil s průběhem turnaje, zaznamenání výsledků zápasů – vedeny on-line ve STISu. Do
budoucna dát požadavek na pořadatele, aby byly streamované min. 2 stoly. Bylo hovořeno o požadavku
na racket control od semifinálových zápasů.

Byla diskutována změna nominací na MČR v družstvech na základě podnětu TTC ELIZZA Praha.
Komise odsouhlasila zachování současného stavu s tím, že ze všech náhradníků z krajů bude vytvořen
žebříček pro donominace při odhlášení účastníka.
Zároveň komise znovu odsouhlasila organizaci MČR pro U17.
Byla vedena diskuse nad odloženým MČR dorostu jednotlivců – účast pro ročníky 2002 byla
odsouhlasena. Otázka je nad nominací dle žebříčku. Bylo navrženo, aby Linert připravil možné scenáře.
Úkol:
Upravit propozice na MČR dle výše uvedených požadavků.
Vyhlásit výběrové řízení na pořadatele MČR 2022.
Předložit ke schválení na VV nominační kritéria pro MČR U19 – po obdržení návrhu od Linerta.
=============================================================================
5.
Projekt HBO
Předsedkyně hovořila o nových podmínkách pro trenéry v projektu (nutnost držení nebo studia licence
A) a o výsledcích jednáních s trenéry. Nové personální zázemí je následující:
- chlapecká složka vedoucí trenér Merker, další trenéři Sviták, Pěnkava.
- dívčí složka vedoucí trenér Linert, další trenér Hurníková.
Úkol:
Organizačně připravit připravované akce.
=============================================================================
6.
Konečné žebříčky
Úkol:
Vydat aktuální konečné žebříčky za sezónu 2020/2021.
=============================================================================
7.
SPS a OTM oddíly
Smlouvy na SPS již byly rozeslány. OTM budou rozesílány.
Úkol:
Protiva zašle na oddíly informace o povinnostech k vyúčtování dotace.
=============================================================================

Zapsal: Jaroslav Glogar

