Koncepce KM ČAST na období 2015 - 2019
Složení komise:

Martin Linert – předseda
Jiří Bajger, Libor Svoboda, Ondřej Jányš, Martin Protiva, Pavel Steffek

1. Bodovací turnaje mládeže ČR
 termíny
 výběr pořadatelů
 systém turnajů
 rozpis BTM ČR
 administrace rozpisu, propozic a výsledků – kontrola, schvalování, rozesílání na KSST a dle
adresáře KM, zveřejňování na webu ČAST
 rozhodčí – vrchní rozhodčí, zástupci a rozhodčí u stolu - ve spolupráci s KR ČAST
2. Žebříčkové a kontrolní turnaje ČR
 termíny
 výběr pořadatelů
 systém turnajů – ve spolupráci s reprezentačními trenéry mládeže
 administrace propozic, výsledků – kontrola, schvalování, rozesílání na KSST a dle adresáře KM,
zveřejňování na webu ČAST
 rozhodčí – vrchní rozhodčí, zástupce a rozhodčí u stolu - ve spolupráci s KR ČAST
3. Mistrovství ČR družstev a jednotlivců
 termíny
 výběr pořadatelů
 systém soutěží – zachovat stávající systém
 nominační kritéria, nominace
 administrace přihlašování a omluv
 administrace propozic, výsledků – kontrola, schvalování, rozesílání na KSST a dle adresáře KM,
zveřejňování na webu ČAST
 rozhodčí – vrchní rozhodčí, zástupce a rozhodčí u stolu - ve spolupráci s KR ČÁST
 delegát řídícího svazu – dohled na formální organizaci MČR členové KM
4. Žebříčky mládeže ČR
 spolupráce na přípravě Metodiky žebříčků mládeže ČR
 zveřejňování aktuální Metodiky žebříčků mládeže ČR
 administrace žebříčků mládeže – kontrola, schvalování, rozesílání aktuálních žebříčků mládeže na
KSST a dle adresáře KM, zveřejňování na webu ČAST
5. Sportovní střediska mládeže – projekt MŠMT ČR
Jiří Bajger
 kritéria pro zařazení
 výběr oddílů mládeže pro zařazení do projektu – návrh pro VV ČAST
 kontrola plnění podmínek
6. Podpora oddílů talentované mládeže – z programu V. MŠMT
- podpora oddílů, které dlouhodobě a systematicky pracují s mládeží
 kritéria pro zařazení
 výběr oddílů mládeže pro zařazení do projektu – návrh pro VV ČAST
7. Krajská centra talentované mládeže
 kritéria pro zařazení
 návrh KCTM pro VV ČAST
 kontrola plnění podmínek
8. Dotace z programu V. MŠMT
Martin Protiva
 kritéria pro přidělení dotace
 zpracování žádostí
 návrh výše dotací pro žadatele – návrh pro VV ČAST

9. Dotace pořadatelům BTM ČR
 návrh pro VV ČAST

-

Ondřej Jányš

10. Dotace oddílům mládeže za umístění na žebříčku
 návrh pro VV ČAST

-

Ondřej Jányš

11. Hledáme budoucí olympioniky
- projekt vyhledávání a podpory talentované mládeže (10 – 13 let)
 výběrový kemp – srpen/září
 tréninkové kempy HBO – říjen, únor/březen, květen, srpen
 tréninkové kempy HBO – prosinec, červen (pátek-neděle)
 stáže při RCM (SCM)
Pavel Steffek
 reciproční akce s TTVN – tréninkové kempy Hannover, Vlašim
12. Hledáme budoucí olympioniky – Regionální výběry
Pavel Steffek
- projekt vyhledávání a podpory talentované mládeže ve spolupráci s KSST (7 – 9 let)
 cíle projektu:
1. ukázka moderních trendů v tréninku dětí
2. zlepšování herních dovedností hráčů pomocí zásobníku míčků
3. zkvalitnění tréninkového procesu dětí
4. vytvoření jednotného tréninkového systému
5. vyhledávání a případná podpora talentované mládeže
 dvoudenní tréninkové kempy – sobota, neděle – 14 kempů/rok
 spolupráce s TMK ČAST a s KSST
13. Účast na akcích ETTU a ITTF
Pavel Steffek
- účast na akcích ETTU a ITTF v kategoriích minikadetů, a to z následujících důvodů:
1.
konfrontace se zahraniční konkurencí
2.
informace o moderních trendech v práci s kategorií minikadetů
3.
výměna zkušeností se zahraničními trenéry
 Eurotalents
 ITTF World Hopes
 Eurominichamps
14. Mezinárodní turnaje mládeže
 zveřejňování informací ohledně mezinárodních turnajů mládeže – propozice
 případná pomoc při přihlašování na tyto akce
 účast výběru ČR na Satellite Tour – nominace, trenéři, organizační zajištění
15. Kontrola plnění povinnosti mládeže u ligových oddílů  ve spolupráci s ředitelem ligových soutěží

Libor Svoboda

16. Spolupráce na vytvoření Koncepce přípravy talentované mládeže v rámci ČAST
 ve spolupráci s KVS ČAST
17. Spolupráce na vytvoření pravidel ohledně preventivních lékařských prohlídek
18. Rozšíření využití Registru ČAST a systému STIS pro potřeby organizace soutěží mládeže
 přihlašování na turnaje mládeže (BTM ČR, ŽT, KT, MČR)
 on-line zpracování výsledků turnajů (BTM ČR, ŽT, KT, MČR)
 zpracování žebříčků mládeže

V Praze dne 4.7.2015

LINERT Martin

