
Zápis ze schůze TMK ze dne 6.3.2013 v Praze 

Přítomni:  

Tomasz Mendrek –předseda  

Radek Votava, Markéta Osičková, Martina Bernaciková 

• Martina Bernaciková přednesla vyhodnocení miniankety týkající se systému mládeže rozeslané 

členům TMK v elektronické podobě a následné doladění změn, které navrhneme STK pro sezónu 

2013/2014.  

• Závěr komise TMK o změnách systému soutěží mládeže pro příští rok, který bude předložen STK: 

1. Do žebříčku bodovat pár (mixy i debly) společně (U17, U19, navrhujeme i dospělí) 

Pozn. pro STK: jak vyřešit technicky? 

 

2. V kategorii U17 a U19 má přímý postup prvních 16 hráčů ze žebříčku + 2 z oblasti 

v singlu, prvních 8 ze žebříčku + 1 z oblasti v deblech, prvních 16 ze žebříčku + 1 

z oblasti v mixu. 

 

3. Místo posledního postupového GPA U19, uspořádat otevřené GPA U19 (najde se 

pořadatel?). 

 

TMK se shodla, že na příští sezónu by nebylo vhodné dělat razantnější změny. TMK si dává si za cíl 

během příští sezóny připravit další možné varianty nového systému, které chce připravit na základě 

analýzy systémů turnajů ze zahraničí a hlubší úvahy. TMK si chce ujasnit jasné cíle, proč ke změně má 

dojít a co změny mají přinést. Také bychom rádi vyzkoušeli jeden otevřený turnaj (poslední GPA U19) 

a na základě toho udělali další závěry. 

Výše uvedené body je třeba objasnit a projednat s předsedou STK ČBaS. Navrhujeme možný termín 

při GPA U13 v Jehnicích. 

• Členové TMK probrali návrh Petra Koukala k systému soutěží mládeže; návrh: otevřený turnaj pro 

prvních 24 hráčů ze žebříčku (singl, mix) a prvních 16 párů v deblových disciplínách. Petr Koukal dodal 

návrh včetně návrhu aktualizace žebříčku každý týden, udělování DK ad. TMK se shodla, že 

předložený návrh není špatný a bude o něm dále uvažovat pro sezónu 2014/2015. 

• Diskuze o možných dalších změnách od sezóny 2014/2015: zavádění kategorie U11 (zatím negativní 

postoj většiny členů TMK),  v případě zavedení se zkráceným kurtem. Změny systému sjednotit pro 

všechny kategorie. Společné hodnocení párů možná i pro kategorii U15. Možnost uspořádání Finále 

GP např. pro 8 (6) nejlepších hráčů v singlech a 4 v párových disciplínách. Zrušení kategorie U17 

(zatím negativní postoj většiny členů TMK). 

• Diskuze k systému péče o talentovanou mládež. Diskuze o funkčnosti RSC a NSC. Možné přesuny 

financí mezi třemi stupni. Další návrhy na případné změny: skloubení studia s tréninky. Předseda TMK 

dal úkol členům TMK do 15.3. předložit návrhy na možné změny, které budou následně zhodnoceny a 

vyplyne z nich jednotný závěr na možné změny, s platností od června 2013. 

6.3.2013, Praha 

      Zapsala Martina Bernaciková 


