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Hodnocení komise mládeže KSST Libereckého kraje
za sezonu 2020/2021
V sezoně 2020/2021 se stihlo odehrát jen několik krajských bodovacích turnajů. 2 v termínu 9/2020.
Následně byla sezona přerušena. Turnaje byly obnoveny v 6/2021, kdy jsme nejprve uspořádali
výběrový turnaj (bylo stále omezení počtu účastníků) a v 6/2021 i Mini-Open Liberec a krajský turnaj
dorostu a staršího žactva.
V celostátním měřítku se v 10/2020 konalo MČR dorostu. Zde nejlépe dopadly 5.-8. Monika Pařízková a
9.-16. Anna Stránská. V 6/2021 se MČR družstev účastnila družstva SKST Liberec – dorostenky 10.,
starší žáci a starší žákyně 14., Loko Česká Lípa – dorostenci 16.
MČR jednotlivců pro rok 2021 bylo odloženo na 9/2021.

PLÁN NA SEZONU 2021/2022
Pro další ročník jsou plánovány výrazné změny jak v krajském, tak i celostátním měřítku.
Kategorie byly přejmenovány. Nově jsou U11, U13, U15, U17 a U19.
Nové byla vytvořena kategorie U17 a dřívější kategorie dorostu byla prodloužena o 1 rok – U19.
KRAJSKÉ TURNAJE
Krajské turnaje doznají změny, kdy se již nebude hrát dle věkových kategorií, ale všechny kategorie
dohromady dle výkonnosti v jednotlivých skupinách (Divizích) po 16.
Jelikož neexistuje žádný společný žebříček, budou první dva turnaje v sezoně otevřené, kdy budou hrát
všichni dohromady. Až dle výsledků z těchto turnajů dojde na 3KBT k rozdělení do Divizí.
Takto se již turnaje hrají ve STČ a MS kraji. Změnu si tyto kraje pochvalují. Děti hrají od začátku
vyrovnané zápasy, což je hlavní důvod, kdy dříve za celé dopoledne bylo minimum vyrovnaných
zápasů. Takže si děti (snad) lépe zahrají. Všichni prakticky o něco hrají - o postup, sestup. Dříve ti, co
nehráli o medaile, měli menší motivaci účastnit se turnaj a hrát třeba o 35. místo. Takhle téměř všichni
mohou dosáhnout na pohár z nějaké Divize. Nevýhodu mají ti, kteří by jinak běžně své kategorie
vyhrávali. Proto na konci roku vyhlásíme celkové pořadí v každé kategorii (mimo U17), kde by nejlepší
3 chlapci i dívky ze své kategorie dostali poukaz na odběr zboží v hodnotě 1500/1000/500,-Kč.
Na turnajích se zvýší startovné na 100,-Kč. Proti ostatním krajům je startovné stále na minimální
hodnotě.
Další výhodou je, že si všichni mohou spočítat body dopředu.
Obtížnější budou turnaje na administraci. Přihlášky jsou od 3KBT nutné předem, abychom děti rozdělily
do skupin. Může se rovněž stát, že se jednotlivé skupiny odehrají ve dvou časech. Některé skupiny
dopoledne, jiné odpoledne. Výhodou by zde bylo, že by hráči odehráli své utkání v rychlejším sledu a
nečekali tak dlouho v hale.
Každý systém má pochopitelně i svá negativa. Chceme dát novému systému šanci a po sezoně jej
vyhodnotíme.
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Mimo těchto 9 plánovaných Divizních turnajů se uskuteční i turnaje, kdy děti hrají ve svých věkových
kategoriích. Turnaj nejmladšího žactva v České Lípě, Mini-Open Liberec a Krajské přebory.
Zároveň počítáme s pokračováním krajských tréninků v Liberci a České Lípě. V plánu je i několik
tréninkových kempů pro vybranou mládež kat. mladšího a nejmladšího žactva.
V lednu 2022 se uskuteční v Liberci a Jablonci nad Nisou celostátní turnaje U13 – 19.

CELOSTÁTNÍ TURNAJE
Výraznou změnou je i nominace na BTM ČR. Pouze kategorie U11 se může zúčastnit každý. V jiných
kategoriích se hráči účastní dle určitého umístění na celostátním žebříčku a na každý BTM ČR krajský
svaz nominuje 2 chlapce a 1 dívku v každé kategorii. Bude to tedy velká zátěž jak pro krajský svaz,
tak i pro plánování účasti na turnaje, kdy budeme čekat na výsledky Krajského turnaje, který bude
vždy nominační na další celostátní turnaj.
Další změnou je, že kategorie U11 (dříve nejmladšího žactva) se odehraje v jiných termínech než
ostatní kategorie. Tato kategorie se uskuteční jen 4x v sezoně.

Komise mládeže pracovala ve složení Martin Protiva, Tomáš Martenek a Aleš Bayer.

V Liberci dne 23. 8. 2021
Martin Protiva – předseda komise mládeže KSST Libereckého kraje
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