Zpráva o činnosti KVS za rok 2010
V roce 2010 KVS ČAST pracovala ve složení - předseda KVS a člen VV ČAST Nikolas
Endal a členové – vedoucí realizačního týmu mládeže Michal Lebeda, reprezentační trenéři dospělých
Miroslav Cecava a Tomáš Demek, reprezentační trenéři juniorů Kamil Koutný a Jana Dobešová,
předseda KM ČAST Martin Linert a předseda TMK ČAST Pavel Steffek.
KVS ČAST se v roce 2010 sešla celkem čtyřikrát. Ostatní operativně projednávané záležitosti
byly řešeny v okruhu realizačních týmů mládeže a dospělých, kteří se scházeli pravidelně při akcích
dospělých a mládeže. Společná rozhodnutí KVS byla učiněna přes e-mail.
Hlavní náplní činností KVS v roce 2010 bylo opět zejména:
- řízení činnosti reprezentace dospělých a mládeže
- výběrové řízení na reprezentační trenéry mládeže
- výběrové řízení na vedoucí realizačního týmu mládeže
- výběr reprezentačních družstev všech složek od dospělých až po kadety
- organizace semináře s repre.trenéry mládeže po MEJ
- nominace na jednotlivé akce reprezentace všech složek, včetně přípravy organizace
- pokračování ve spolupráci s reprezentačními družstvy Německa, Rakouska a rozšíření
spolupráce s Polskem při společné přípravě a to zejména s družstvy Německa a Rakouska
- úzká spolupráce s KM ČAST a TMK ČAST
- práce na zlepšení komunikace s trenéry a kluby v České republice
- zveřejňování na stránkách ČÁST nabídky pro samoplátce na vybrané mezinárodní turnaje
- koordinace činnosti, tvorba metodiky a řízení jednotlivých SCM
- zpracování nových kritérii SCM pro sezónu 2010/2011
- výběr rozšířeného počtu Sportovních středisek mládeže – celkem 8 SpS
Vybrané výsledky reprezentace dospělých a mládeže v roce 2010:
- 2.místo ME juniorů – Pavel Širuček dvouhra juniorů
- 2.místo ME juniorů – Pavel Širuček – mix juniorů
- Čtvrtfinále ME – Vacenovská, Štrbíková čtyřhra žen
- 3.místo ME družstev mužů
- 3.vítězství na turnajích světového okruhu juniorů – dvouhra Pavel Širuček
Plány v základních oblastech činnosti KVS na následující období:
Reprezentace dospělých
- kvalifikovaný výběr hráčů pro maximální preferenci v rámci reprezentace dospělých
- zlepšit podmínky pro přípravu vybraných reprezentantů včetně zahraničních startů
- zlepšení mezinárodní spolupráce v oblasti společné přípravy
Reprezentace mládeže
- zajistit optimální podmínky pro přípravu reprezentace mládeže
- plynulý přechod vybraných reprezentantů do reprezentace dospělých
- lepší koordinační činnosti v oblasti přípravy a zahraničních startů
Sportovní centra mládeže
- dále podporovat zlepšení podmínek v Reprezentačních centrech mládeže RCM
- koncentrace nejlepších hráčů v RCM
- další zefektivnění čerpání financí, důslednějším plánováním výdajů předem
Talentovaná mládeže
- rozšířit spolupráci v nově zřízených Sportovních střediscích a Krajských centrech mládeže,
tak aby se talentovaní hráči z krajů připravovali na vstup do SCM
zpracoval: Nikolas Endal - předseda KVS

V Havířově 25.3.2011

