STŘEDOČESKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Zápis ze schůze KMTM
ze dne 23. 1. 2019 ve Vlašimi
Přítomni členové KMTM: H. Valentová, J. Glogar, H. Šopová
Omluveni: P. Pisár

Preambule:
Komise se shodla na následujících skutečnostech, která povedou ke zvýšení konkurence schopnosti
mládeže Středočeského kraje ve stolním tenise:
- Zvýšení počtu trenérů v kraji s licencemi C, D.
- Podpora okresů při vytváření tréninkových skupin z nejlepších hráčů podle územní
příslušnosti.
- Zvýšení finanční spoluúčasti podporované mládeže – jídlo, ubytování nebude hrazené
z rozpočtu STSST. Komise zajistí „výhodnější“ ceny pro ubytování a jídlo pro mládež.
- Výběrová řízení na sparingy na tréninkových kempech talentované mládeže.

Průběh jednání:
1.
Nominace na tréninkové kempy talentované mládeže pro zimu, jaro 2019 do Vlašimi
Komise se usnesla na následujících hráčích a hráčkách:
Pisár Jan, Pisárová Kateřina, Chaloupka Mikuláš, Krček Adam, Řeháček Jiří, Vesecký David, Botková
Michaela, Čížová Tereza, Poláková Veronika, Holejšovská Anna, Bártová Kateřina, Slámová Andrea,
Bárta Jiří, Jírová Annna, Vaigl Martin, Elicer Lukáš, Plíšek Pavel. Celkem 17 hráčů a hráček.
Vybraní hráči a hráčky byli vybráni na základě následujících pravidel:
- Umístění na celorepublikovém žebříčku k 19.01.2019;
- Zájmu o účast na Letní olympiádě dětí a mládeže.
2.

Zvýšení počtu trenérů v kraji spolu s kempem pro nejmladší hráče a hráčky a nepodporované
hráče a hráčky dle bodu 1
Bylo odsouhlaseno, že v měsíci květnu nebo červnu se uskuteční kemp. Rozsah kempu
(jednodenní/dvoudenní) bude upřesněn podle schválení finančních prostředků. Předpoklad je, že se
uskuteční na 16 stolech v Neratovicích. Bude zajištěna přítomnost školitele pro licence C a D a
proběhne jejich školení na nejmladších hráčích a hráčkách – ročníky 2010 a mladší. Bude možnost se
přihlásit na kemp i pro další hráči a hráčky, kteří nejsou podporování dle bodu 1. Podmínkou je jejich
plná spoluúčast. To platí i pro hráče i hráčky ročníky 2010 a mladší. Na základě výstupů a zkušeností
z daného kempu předpokládá komise uskutečnění min. dalšího jednoho na podzim roku 2019.
Úkol:
Pí Valentová navrhne možné termíny uskutečnění kempu.
3.
Směrnice č. 3/2014 a č. 1/2017
Komise se usnesla, že navrhne VV zrušení uvedených směrnic z důvodu jejich ekonomické neefektivity
a prostředky mohou být převedeny do bodu č. 2 a zbytek bude použit na přímo materiálovou podporu
– viz. níže.

4.
Přímá podpora oddílům
Komise se usnesla, že přímá podpora oddílům bude řešena formou materiálové podpory – míčky.
Podporované oddíly budou doporučeny jednotlivými okresními svazy za podmínek zahájení vytváření
tréninkových skupin z nejlepších hráčů podle územní příslušnosti.
Úkol:
Glogar zajistí realizaci výše uvedeného.
5.

Výběrová řízení pro kempy talentované mládeže a sparingy na kempy talentované mládeže

Komise se usnesla, že hlavními trenéry na kempech talentované mládeže budou Hana Valentová, Hana
Šopová. Podmínkou výběrového řízení na jednoho dalšího trenéra bude jeho min. 1denní účast na
kempech talentované mládeže a připravenost doplnění týmu trenérů při případné neúčasti ostatních.
Výběrová řízení na sparingy budou vypsána s min. 3týdenním předstihem před kempy talentované
mládeže – kritérii výběru bude postavení na žebříčku ELOST.
6.

Podpora reprezentantů

Komise se usnesla, že bude probíhat podpora Jana Pisára a Kateřiny Pisárové v rámci jejich přípravy
na ME. Jejich případná účast na kempech talentované mládeže bude plně hrazena z rozpočtu STSST.
7.

Emaily

Komise konstatovala, že je nutné zajistit přesměrování emailů na nové členy komise.
Úkol:
Pí Valentová zajistí.

Zapsal dne 25. 1. 2019 Ing. Jaroslav Glogar

