
Krajské středisko mládeže 

 

Pohled zpět – v posledních 3 letech klesá zastoupení hráčů Olomouckého kraje na Mistrovství ČR 

v mládežnických kategoriích. V roce 2014 bylo na MČR mladších žáků celkem 9 hráčů – 7 chlapců a 2 

dívky. Tento počet byl nejvyšší snad v celé historii a jistě jsme patřili ke krajům s nejčetnější účastí.  

V dalších letech počet hráčů v této kategorii neustále klesal, v roce 2017 to byli pouze 3 chlapci a 

jedno děvče. (Ve starších žácích byl nejúspěšnější rok 2016, 7 hráčů – 6+1. Celkem je na MČR 56 

chlapců a 40 dívek). 

Od nové sezóny 2017/2018 navíc dochází ke změně v nominacích na MČR. V kategorii chlapců budou 

mít jednotlivé kraje jisté pouze 1 místo. Přednost budou mít hráči umístění na republikovém žebříčku 

do 40 místa. Obdobná situace je u děvčat, každý kraj má 1 místo, přednost má prvních 24 hráček 

republikového žebříčku. 

VV KSST Olomouc se proto rozhodl zlepšit tréninkové podmínky pro mládež, která reprezentuje nebo 

má ambice reprezentovat Olomoucký kraj na republikových akcích (RBTM, MČR). VV KSST zajistí 

podmínky pro pravidelnou společnou přípravu hráčů, a to formou společných tréninků. Společný 

trénink bude probíhat jednou týdně, pod vedením pověřeného trenéra – Jaromíra Zlámala. 

Tato tréninková jednotka by měla být nadstavbou tréninku v mateřském klubu a měla by přispět 

k rozvoji hráče. Proto se na tréninku v případě zájmu vítá i přítomnost klubového trenéra. 

KSST Olomouc hradí náklady na trenéra, pronájem herny a tréninkové pomůcky. Rozpočet vychází 

ze schváleného rozpočtu krajského svazu. 

Okruh hráčů, pro které je tréninková jednotka určena: 

- 2 nejlépe postavení hráči + 1 nejlépe umístěná hráčka krajského žebříčku za sezónu 2016/17 

počínaje ročníkem 2002 a mladší 

- všichni hráči a hráčky, kteří se v sezóně 2016/17 zúčastnili 3 a více republikových bodovacích 

turnajů 

- případně další hráči po dohodě s VV KSST 

První tréninková jednotka proběhne 7. září 2017 od 16:00 do 19:00 hodin 

v sokolovně v Nákle, následně každý čtvrtek na stejném místě a ve stejný čas. 

 

VV KSST očekává připomínky všech zainteresovaných, jak k systému výběru hráčů, k výběru místa 

konání a k četnosti společných tréninkových jednotek. VV KSST věří, že navržený systém bude 

prospěšný a přispěje k pozvednutí úrovně mládeže a stolního tenisu v našem kraji.  
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