Zpráva o činnosti KM ČAST v sezóně 2010/2011
KM ČAST pracovala v sezoně 2010/2011 ve složení: Martin Linert - předseda, Michal
Lebeda, Kamila Adámková, Milan Knebl a Jiří Bajger.
Organizace BTM ČR pokračovala v již zaběhnutém systému a tato oblast činnosti KM
byla bez větších problémů. Pouze v kategorii juniorů a juniorek do 21 let přetrvává nezájem o
účast na turnajích ze strany této věkové kategorie, což kromě malé účasti znamená též velkou
zátěž na pořadatele těchto turnajů.
Žebříčkové turnaje proběhly v obvyklých termínech a organizačně bez problémů.
Pouze v kategorii dorostenek byla účast nejlepších ovlivněna MS juniorů, které následovalo
ihned po ŽT, ale těmto drobným kolizím nelze při nabyté termínové listině předejít.
S ohledem na nedostatek termínů se v letošní sezóně nekonají turnaje TOP 12. Původně se
uvažovalo o pořádání TOP 12 jako kontrolních turnajů ve spolupráci s reprezentačními
trenéry jednotlivých věkových kategorií mládeže, ale nakonec i z této varianty sešlo.
MČR družstev mládeže je připraveno po pořadatelské stránce bez problémů.
Vzhledem k chybějícím termínům se v letošní sezóně MČR družstev koná jako dvoudenní
akce, takže na každou věkovou kategorii máme pouze jeden hrací den, čemuž bylo třeba
přizpůsobit systém MČR. MČR se účastní ve všech kategoriích vždy 16 družstev podle
obvyklého klíče a bude hráno tzv. progresivním k.o. systémem, tj. vylučovacím systémem
s dohráváním o konečné pořadí.
K další podstatné změně dochází v hracím systému MČR jednotlivců, a to ve všech
mládežnických kategoriích. Soutěže dvouher budou hrány již od samého začátku vylučovacím
způsobem na jednu porážku, kdy hráči, kteří prohrají ve svém prvním zápase, mají možnost
přihlásit se do soutěže útěchy. Tento systém je obdobný systému, kterým se hraje Mistrovství
Evropy juniorů. MČR juniorů a juniorek do 21 let se uskuteční jako jednodenní akce, MČR
všech ostatních věkových kategorií mládeže proběhne jako dvoudenní akce.
KM ČAST opět zajišťovala účast kategorie mladšího a nejmladšího žactva na
mezinárodních akcích pořádaných ETTU. V srpnu 2010 se 2 mladší žákyně zúčastnily
tréninkového kempu v Kiskunfelegyháze v Maďarsku, který byl součástí Olympic Projectu
2020. Dále se též 2 mladší žákyně zúčastnily v říjnu 2010 tréninkového kempu Eurokids ve
španělské Sierra Nevadě a jeden mladší žák a jedna mladší žákyně jsou přihlášeni na další
kemp Eurokids, který proběhne v květnu 2011 v Rotterdamu při MS dospělých. Dále jsme
přihlásili jednoho hráče a jednu hráčku do projektu ITTF Hopes 2011. V srpnu 2010 se
výprava našeho mladšího žactva již tradičně zúčastnila neoficiálního Mistrovství Evropy
mladšího žactva Euro Mini Champs ve francouzském Štrasbourgu. Na základě výsledků na
tomto turnaji se Jiří Martinko probojoval na turnaj šestnácti nejlepších hráčů ročníku 1999
Stiga Masters Minimes, který se uskutečnil v říjnu 2010 v belgickém Blegny. V lednu 2011 se
výprava mladšího a nejmladšího žactva zúčastnila turnaje Hungarian Mini Cadet Open
v maďarské Tatě, kde Barbora Blechová vybojovala bronzovou medaili ve dvouhře mladších
žákyň. V březnu 2011 KM zajistila účast mladšího a nejmladšího žactva na turnaji na
Slovensku v Malackách a výpravy mladších a starších žákyň na turnaji v rumunské Bistritě.
KM ČAST též spolupracuje s TMK ČAST na přípravě systému vyhledávání talentované
mládeže.
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