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Hodnocení komise mládeže KSST Libereckého kraje 

za sezonu 2021/2022 

 
 

V sezoně 2021/2022 se odehrálo 10 krajských bodovacích turnajů. Krajský turnaj nejmladšího žactva 

v České Lípě a Mini-Open Liberec. Část sezony byla ovlivněna restrikcemi ohledně Covid-19, ale turnaje 

se podařilo odehrát všechny. 

 

Krajské turnaje doznaly výrazné změny a hrály se divizním způsobem, kdy byly děti rozděleny dle 

výkonnosti a nikoliv věku. Obecně změna přinesla větší administrativní náročnost, ale pro mládež byla 

určitě přínosem. 

 

V celostátním měřítku došlo k výrazné změně tím, že na turnaje nemohl jet „každý“, ale bylo nutné se 

na turnaje nominovat ze žebříčku ČR nebo z kraje. To hodnotíme negativně, protože to zvýšilo jak 

administrativní náročnost pro krajský svaz, tak i nepřehledné plánování pro oddíly. Celkově to výrazně 

snížilo, a možná i demotivovalo, některé menší kluby a jednotlivce k účasti a pravidelně se účastnili jen 

hráči SKST Liberec. 

 

Na MČR náš kraj získal medaile díky Monice Pařízkové – 3. místo čtyřhra U21, 3. místo mix U19. Michal 

Blinka 3. místo dvouhra a 3. místo čtyřhra U21. Další MČR se budou ještě hrát. 

 

 

PLÁN NA SEZONU 2022/2023 

 

V celostátním měřítku se zvažují změny zejména ohledně otevření BTM ČR opět všem hráčům z dané 

věkové kategorie. O změnách budeme informovat. 

 

U krajských turnajů budeme dále pokračovat v systému turnajů dle rozdělení do jednotlivých Divizí. 

Mimo tyto bychom rádi podpořili turnaje nejmladšího žactva v České Lípě, a turnaje Mini-Open v Liberci 

a Kamenickém Šenově.  

 

Zároveň počítáme s pokračováním krajských tréninků v Liberci a České Lípě.  

 

Pro sezonu 2021/2022, která byla částečně ovlivněna omezeními Covid-19, doporučujeme prominutí 

pokut oddílům, které nemají aktivní mládež. 

 

 

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

Děkujeme všem pořadatelům, trenérům, rodičům za spoluprávi. 

 

 V Liberci dne 17. 5. 2022 

 

Martin Protiva – předseda komise mládeže KSST Libereckého kraje 
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