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Hodnocení komise mládeže KSST Libereckého kraje
za sezonu 2017/2018
Seriál Krajských bodovacích turnajů a Krajské přebory:
V sezoně 2017/2018 pořádaly oddíly ve spolupráci s KSST LK
8 turnajů mladšího a nejmladšího žactva
7 turnajů staršího žactva a dorostu
1 turnaj nejmladšího žactva
2 Krajské přebory – mladší, starší a dorost (mladší a dorost se hráli společně)
Celkem 18 turnajů
Na turnajích startují hráči z jiných krajů, zejména Ústeckého a Středočeského, kteří tím zvyšují kvalitu.
Turnajů se účastnilo většinou kolem 50 hráčů.

Kempy a soustředění:
Pro děti se pořádala výběrová soustředění. V 10/2017 a 4/2018 se společně s Ústeckým krajem konaly
regionální kempy projektu „Hledáme budoucí olympioniky“, který zaštiťuje Česká asociace.
Průběžně se pak konají jedno nebo dvoudenní krajská minisoustředění/tréninky pro mladší a nejmladší
žactvo.
Členská základna:
Pokračujeme v soustavném nárůstu registrovaných členů mládeže v našem kraji. V posledních 5 letech
se počet dětí stále navyšuje. Nejmladších žáků máme dokonce nejvíce registrovaných ze všech krajů
z ČR (119), mezi žákyněmi jsme na 2. místě (48).
Přehled registrovaných členů mládeže
Rok
mládež
změna
2018
539
+ 38
2017
501
+ 80
2016
421
+ 121
2015
300
+ 58
2014
242
+ 57
2013
185
Akce:
V lednu roku 2018 pořádal SKST Liberec celostátní bodovací turnaj mládeže všech kategorií v Jablonci
nad Nisou a Liberci. Účastnilo se ho více než 600 hráčů.
Mimo krajské bodovací turnaje se v kraji mohly děti účastnit turnaje Mini-Open Liberec 2018 a Turnaje
Euroregionu. Oba se konaly v květnu 2018 v Liberci.
Pro sezonu 2018/2019 je rovněž v plánu ČAST celostátní bodovací turnaj mládeže v Jablonci a Liberci a
to 5.-6.1.2019. A v červnu 2019 Liberecký kraj hostí letní olympiádu dětí a mládeže, na které by neměl
chybět ani stolní tenis.
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VÝSLEDKY
Celostátní kempy projektu HBO
Z Libereckého kraje se účastnili se Monika Pařízková, Štěpán Waldhauser a Bohuslav Čermák.
BTM ČR a MČR mládeže
Monika Pařízková získala na MČR mladšího žactva 2 tituly ze čtyřhry a mixu a v jednotlivcích byla
bronzová. Ve své kategorii dominovala i v průběhu celé sezony, když vyhrála několik celostátních
turnajů, a to včetně kontrolního turnaje.
Mezi nejlepší se průběžně prosazovali i Michal Blinka (dri 12), Martin Pařízek (dri 20), Štěpán
Waldhauser (sži 23), Petr Korp (sži 26), Viktorie Kašubiaková (sžy 39), Viktor Vejvoda (mži 42),
Monika Pařízková (mžy 2), Bohuslav Čermák (nži 16), Ondřej Choma (nži 27), Jan Gabriel (nži 34),
Romana Korpová (nžy 9), Barbora Prousková (nžy 20), Jana Csizmaziová (nžy 24).
Na Mistrovství České republiky družstev se nejlépe umístili starší žáci SKST Liberce (Štěpán
Waldhasuer, Petr Korp, Alexandru Rosu), kteří skončili 5. Junioři (Martin Pařízek, František Pusch a
Michal Blinka) ve své kategorii obsadili 6. příčku. Dorostenek se účastnilo družstvo Nového Boru, které
obsadilo 15. místo. Kategorii starších žákyň náš kraj neobsadil.
Mezinárodní akce
Monika Pařízková reprezentovala Českou republiku na několika mezinárodních akcích. Michal Blinka
oblékl reprezentační dres na WJC v Hodoníně na jaře 2018.
Na mezinárodním turnaji v Linci se účastnilo několik hráčů z našeho kraje, a to z oddílů SKST Liberec a
TJ Jiskra Nový Bor. Michal Blinka obsadil v silné mezinárodní konkurenci mezi juniory 3.místo.

PLÁN NA SEZONU 2018/2019 (viz. Zápis ze schůze Komise mládeže KSST LK, 4.6.2018)
1) Turnaje
a. Návrh rozdělit turnaje na kategorie A/B (viz celostátní turnaje) – neprošlo. Zachovat
současný systém turnajů
b. Omezení účasti – beze změn. Krajské turnaje jsou otevřené pro hráče mimo Liberecký
kraj od kategorie mladšího žactva výše. Soutěže nejmladšího žactva jsou uzavřené.
c. Pořadatel si může určit startovné ve výši 0-50,-Kč. Dříve 30,-Kč.
d. Díky možným vyšším příjmům ze startovného jsou pořadatelé povinni zajistit ceny v min.
výši 500,-Kč na kategorii (chlapci + dívky). Pořadatel dále zajišťuje diplomy. Krajský
svaz dále medaile a pro starší žactvo a dorost poukazy na odběr zboží na stolní tenis.
e. Změnit rozpis nasazování v turnajích tak, aby hráč přebíral místo ve vyřazovacím
pavouku toho, koho porazil. Když někdo porazí ve skupině 1. nasazeného hráče, tak i
v pavouku bude mít pozici č. 1.
f. Prezence bude probíhat nejpozději do 8:30 hodin, ať je větší prostor na losování.
g. Ponechat VR možnost zařadit „silného“ hráče přímo na turnaji tak, aby tento hráč
neovlivnil další výsledky.
h. Zvážit vyhodnocení dívek na turnajích. Někdy jsou vyhodnocené na základě výsledků
spolu s chlapci, aniž by spolu dívky navzájem hrály. Poznámka – často to není možné,
turnaje by se výrazně protáhly, nebo by dívky musely hrát jen spolu.
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Připomínky ke kvalitě občerstvení a možnosti posezení v Turnově. Bude informován
pořadatel, zda je podmínky možné zlepšit.
j. Domluveno zvýšení počtu turnajů. Bude započítán Mezinárodní turnaj v Liberci (sž a dor)
a Mini-Open Liberec (mž, nž). Dále proběhne další 1-2 turnaje pro mladší a nejmladší
žáky s všestranností, které budou započítány do krajského žebříčku (pouze stolní tenis a
to v kat. mž a nž – jako Mini-Open).

2) Krajské přebory
a. Zachovat omezení účasti u chlapců. Jedná se o jediný výběrový krajský turnaj mládeže.
b. Zvážit zavedení soutěže smíšených čtyřher – hrají se na MČR, jezdí dostatečný počet
dívek
c. Přebory směřovat spíše na druhou polovinu sezony tak, aby se vyselektovali ti nejlepší a
byl to vrchol krajských turnajů
d. Dorostenci hrají KP společně s kategorií mladšího žactva, zvážit u staršího žactva turnaj
společně s kat. nejmladšího žactva (rovněž výběr) nebo spolu s KP dospělých tak, aby se
KP odehrály v jednom víkendu tak, jak se to ve většině jiných krajů
e. Při nominaci na KP mladšího žactva brát v úvahu fakt, že se KBT mladšího a nejmladšího
žactva hrají ve stejný den a nejlepší nejmladší žáci se nemají možnost kvalifikovat na KP
mladších. Z toho důvodu vyčlenit malou kvótu i pro nejmladší na KP mladších
f. Zvážit přihlášení účastníků KP prostřednictvím Registru ČAST, který se používá při
celostátních turnajích, MČR dospělých, MČR družstev a dalších turnajích, kde je nutné se
prezentovat předem
g. Nominaci na KP družstev udělat dle pořadí na celostátním/krajském žebříčku ke dni
podání přihlášek na MČR. Přesná kritéria budou specifikována v rozpisu na novou sezonu
3) Žebříček
a. Do redukovaného žebříčku na sezonu 2018/2019 budou adekvátně doplněni nejmladší
žáci, kteří se turnajů mladšího žactva z důvodu kolize těchto kategirí nemohli účastnit.
4) Termíny
a. Stížnosti kolize hráčů/trenérů s turnaji mládeže ČR (v termínech Divize a KP 2), případně
i krajských turnajů s KP 1. Bohužel zatím asi neexistuje jiné řešení, než situaci řešit
formou předehrávek, případně hrát krajské soutěže v jednom víkendu, což by ale bylo
pro řadu oddílů z kraje prakticky nemožné nebo koplikované.
5) Krajské tréninky
a. V posledních letech se nám podařilo rapidně zvýšit členskou základnu
oddílů. Nyní bychom rádi zkvalitnili výsledky hráčů z Libereckého kraje
Krajský svaz je podporován Českou asociací, cílem je dále pořádat á
tréninky zejména pro kategorii mladšího a nejmladšího žactva dětí z
našeho kraje.

a zapojit více
na úrovni ČR.
1/měs krajské
oddílů v rámci

Úkoly
Vydat rozpis mládeže na sezonu 2018/2019 (+ termíny, pořadatelé)
Vydat redukované žebříčky na novou sezonu
Jednat s firmou stoten.cz spolupráci na sezonu 2018/2019
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Komise mládeže pracovala ve složení Martin Protiva, Petr Zahradník a Aleš Bayer. V příští sezoně
nahradí Petra Zahradníka Tomáš Martenek.

Děkuji kolegům, trenérům a funkcionářům za jejich činnost v průběhu roku a věřím, že se jako kraj
budeme dále rozvíjet i v dalších letech.
Případné návrhy proto směřujte na martinprotiva@seznam.cz.

V Liberci dne 6. 6. 2018
Martin Protiva – předseda komise mládeže KSST Libereckého kraje
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