Zápis ze schůzky trenérské skupiny reprezentace ČR
v mládežnických kategoriích dne 31. 10. 2020
1) Schůzka trenérské skupiny se uskutečnila dne 31. 10. 2020 prostřednictvím platformy
Skype ve složení: Vladimír Machát (ŠTJR), Lucie Kohutová (MJR), Milan Macura (TJR
U26 a U21), Jaroslav Hájek (TJR U16), Vladimír Nulíček (asistent TJR U26), Soňa
Hájková (asistent TJR U21 a U16) a Daniel Vachtarčík (asistent TJR U21 a U16).
Hosty jednání byli Ondřej Bahník a Erik Klemš.
2) Koordinátor schůzky Milan Macura zahájil schůzku ve 14:00. Záznam jednání schůzky
pořizovala Lucie Kohutová.
3) Byla diskutována otázka využití jednotlivých on-line platforem pro organizační práci
trenérské skupiny a pro potřeby vlastního tréninkového procesu.
a. Lucie Kohutová zřídila na platformě Google Disc úložiště pro sdílení interních
dokumentů trenérské skupiny.
b. Vladimír Nulíček zřídil na platformě Microsoft Teams prostředí pro trenérskou
práci.
K oběma platformám získali členové trenérské skupiny uživatelské přístupy.
4) V návaznosti na bod 6) zápisu z jednání trenérské skupiny ze dne 18. 10. 2020
o potřebě kategorizace zájemců o mládežnickou reprezentaci byla diskutována
otázka formalizace registru zájemců. V této souvislosti vzhledem k existujícím
pravidlům GDPR trenérská skupina ověří, jaká data může shromažďovat a zda je
k tomu nutný souhlas hráčů, resp. jejich zákonných zástupců. Ondřej Bahník přislíbil
pomoc ve vyjasnění této otázky.
5) Byla diskutována otázka propagace tréninkových akcí a organizace účasti hráčů
na jednotlivých akcích. Veškeré herní aktivity jsou v zásadě otevřené všem hráčům.
Dlouhodobě je potřeba sestavit a zveřejnit tréninkový plán tak, aby hráči věděli, jaká
témata se budou na konkrétním tréninku probírat, jaká je předpokládaná obtížnost
látky a jaké výkonnostní skupině je převážně trénink určen. Vladimír Nulíček se
pokusí tímto způsobem klasifikovat své dosavadní přednášky, například pomocí
klíčových slov. K propagaci a sdílení informací bude snaha využít všechny formy
existující a zaběhnuté komunikace s hráči.
6) Funbridge Challenge liga. Bylo konstatováno, že aktuálně předložené propozice
vyhovují a soutěž bude 9. 11. 2020 spuštěna. Podrobné informace a podpůrné
dokumenty jsou uveřejněny na stránce Vladimíra Nulíčka. Svazový web a další
komunikační kanály s hráči (Facebook skupiny ČBS, juniorské a další) zveřejní link
na tuto jeho stránku.
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7) Mistrovství střední Evropy mládeže & Otevřené MČR mládeže se uskuteční
v původním termínu 27. – 29. 11. 2020 v omezeném rozsahu on-line formou. Po
diskusi byl odsouhlasen formát jako soutěž družstev, 8 kol kvalifikace po 8 rozdáních
v pátek večer a v sobotu a finálové skupiny v neděli na 2 x 16 rozdání. Soutěž bude
pořádána jako navazující na loňský první ročník Mistrovství střední Evropy mládeže.
Z předběžných informací plyne, že můžeme s účastí zahraničních družstev počítat.
Zájmem ČBS je, aby se do budoucna mohlo toto mistrovství pořádat také v jiných
zemích střední Evropy. Pořadí bude vyhlášeno v kategoriích U16, U21 a U26
(podmínka účasti 3 družstev v dané kategorii). Kromě toho bude vyhlášeno pořadí
týmů na národní úrovni ve výše zmíněných kategoriích. V soutěži budou přidělovány
klasifikační body (třída 4, jednonásobek KB).
8) Milan Macura prověří pozvánku na MS družstev mládežnických kategorií pro rok
2021.
9) Propojení juniorů na platformě MS Teams. Aktuálně existuje na MS Teams jeden
kanál pro všechny s omezeným obsahem. V současné době podporujeme interakci
juniorů na bázi existujících skupin na Facebooku, Whatsapp a Skype. Toto téma bude
dále diskutováno a konkretizováno.
10) Příští termín schůzky trenérské skupiny byl stanoven na 14. 11. 2020 ve 14 hodin.
Schůzka se bude přednostně zabývat aktuálním stavem jednotlivých mládežnických
reprezentací z pohledu reprezentace ČR v roce 2021. Dalšími body budou informace
o průběhu Funbridge Challenge ligy a stavu příprav na Mistrovství střední Evropy
mládeže.
11) Koordinátor schůzky Milan Macura schůzku ukončil v 16:20 hodin.

V Praze dne 1. 11. 2020.
Sepsal: Vladimír Machát
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