
Zápis č. 6
z 6. schůze  STK ČSTPS stolního tenisu TP

Praha dne 2.2.2019

účastníci: Petr Bureš, Ing. Radek Procházka, Mgr. Jaromír Němec, David Půlpán, Tomáš Hlošek

Projednávané body:
1. volby STK pro rok 2018 – 2020
2. Liga bez bariér 2019
3. hodnocení ligy 2018
4. žebříček na rok 2019
5. závazné pokyny pro organizátory a hráče turnajů stolního tenisu ČSTPS pro rok 2019
6. termínová listina pro rok 2019
7. reprezentace 2019 (účast na turnajích)
8. zařazení hráčů do skupin (Evidence členů a revize zařazení do skupin)
9. internet
10. diskuze

1. V Českém Brodě byla během slavnostního vyhlášení výsledků M ČR jednotlivců a „Ligy bez
bariér  2018“  schválena  aklamací,  činnost  STK  stolního  tenisu  do  konce  roku  2020  v tomto
složení: Petr Bureš, Ing. Radek Procházka a Mgr. Jaromír Němec. Z pravomoci STK kooptovala
do STK Davida Půlpána. STK se usnesla o tomto rozdělení STK: předseda: Petr Bureš, zástupce
Mgr. Jaromír Němec. zpracovatel celostátního žebříčku: Radek Procházka, vedoucí realizačního
týmu a reprezentace: David Půlpán. Zpracovatel zpráv do internetového portálu: Tomáš Hlošek.
Na této schůzi byl ustanoven realizační tým, pro zajištění reprezentace 2019 – 2020. Adresář STK
a Realizačního týmu viz: příloha zápisu

2. STK  kladně  zhodnotila  průběh  „Ligy  bez  bariér  2018“.  Propozice  na  rok  2019.  Byly
schváleny propozice „Ligy bez bariér 2019“. 

3. STK děkuje organizátorům všech kol za zajištění dobrého průběhu soutěže „Liga bez bariér
2018“

4. STK Schvaluje žebříček na rok 2019. Žebříček viz: příloha zápisu

5. Závazné  pokyny  pro  organizátory  a  hráče  turnajů  stolního  tenisu  ČSTPS pro  rok  2019.
Pokyny viz: příloha zápisu

6. Byla schválená termínová listina pro rok 2019. Termínová listina viz: příloha zápisu

7. Bylo  schváleno širší  reprezentační družstvo pro rok 2019: David Půlpán,  Vít  Špalek, Jan
Michal, Ing. Radek Procházka, Miloš Tesař  , Jiří Soukup, Lukáš Maxa, Daniel Palátka a Mgr.
Jaromír Němec. Trenérem byl jmenován Miloš Tesař držitel trenérské licence. Za předpokladu
získání dotace, byly schváleny výjezdy hráčů na tyto turnaje: Slovenia Open (Laško) a Czech
Open (Ostrava), po dohodě se zúčastní i zahraničních turnajů dle přidělení dotací.

8. Bylo  zjištěno,  že  někteří  hráči  zařazeni  do  žebříčku,  nemají  obnovené  nebo  potvrzené
zařazení do skupin postižení potvrzené klasifikátorem. Obnovení nebo potvrzení bylo dle zápisu
STK č.4 dáno do konce roku 2018. Pokud nebude potvrzené zařazení do skupiny klasifikátorem,
nebude  hráč  zapsán  do  hracího  seznamu  a  možnost  se  zúčastnit  soutěží.  Možnost  dohody  s
klasifikátorem, provést obnovení klasifikace na zahajovacím turnaji „Ligy bez bariér“ v Hradci
Královém.9

9. Internetový portál www.pinec.eu bude nově zprovozněn do 1.7.2019. STK bude vyjednávat z
provozovateli  internetového  portálu  STIS  o  možnosti  zařazení  výsledků  z našich  turnajů.  V
polovině března budou zprovozněny inovované stránky ČSTPS, ve kterých bude mít každý sport
své informační místo. 

10. V diskuzi byly projednány návrhy ke zlepšení informovanosti  členů. Byl  podán návrh na
finanční zabezpečení pro školení klasifikátora Petra Sedláčka.

http://www.pinec.eu/


STK

ČSTPS STK stolní tenis jméno mobil mail:

předseda Bureš Petr 603 163 117 bures.petr@petr-bures.com

zástupce Mgr. Němec Jaromír 775 264 711 jaromir.nemec@seznam.cz

zpracovatel žebříčku a výsledků Ing. Procházka Radek 602 579 162 procha00@seznam.cz

vedoucí realizačního týmu Půlpán David 775 115 476 david-pulpan@seznam.cz

zpracovatel zpráv do internetu Hlošek Tomáš 737 805 156 hlosek.tom@seznam.cz

klasifikátor Sedláček Petr 603 283 727 petr.sedlacek.1120@gmail.com

STK Realizační tým

Realizační tým stolní tenis jméno mobil mail:

vedoucí realizačního týmu Půlpán David 775 115 476 David-Pulpan@seznam.cz

zástupce realizačního týmu Mgr. Němec Jaromír 775 264 711 jaromir.nemec@seznam.cz

trenér Tesař Miloš 603 937 565 tesarova.ilona@seznam.cz

člen Ing. Procházka Radek 602 579 162 procha00@seznam.cz

člen Bureš Petr 603 163 117 bures.petr@petr-bures.com

člen Hlošek Tomáš 737 805 156 hlosek.tom@seznam.cz



 P  ropozice dlouhodobé soutěže 13. ročníku „Liga bez bariér – 2019“

1. Vypsaná soutěž – dlouhodobá soutěž smíšených družstev bez rozdílu postižení TP 

1,1 Organizátor soutěže – SK Janské Lázně z.s. oddíl stolního tenisu TP

2. 1, 2

Právo účasti mají:  TJ ZPS Čechie Hradec Králové, TJ Slovan Svoboda Praha, TJ Jičín, TJ Baník Ostrava, TJ Labe Kolín, SK 
Janské Lázně, SKTP TJ Sokol Lhůta. Možnost účasti zahraničních družstev Repre - Slovenska, ŠK ST OZP Valaliky, STK TP PARA
SENEC, Start Wroclaw, SON Boleslawiec, START Kalisz (Polsko). Zahraniční účastníci startují na náklady svých TJ, SK
nebo oddílů
Do této soutěže se přijmou i další přihlášená družstva za předem domluvených podmínek.

3. Systém soutěže

3.1 Ve dvou skupinách 1, 2. 

3.2
II. stupeň 1 – 2  družstva ve skupině do finálového turnaje o 1 – 4 místo, 3 – 4 družstvo ve skupině do turnaje o 5 – 8 místo,  5
- 6 družstvo o 10 – 12 místo se započítávaným zápasem ze základní skupiny. Ve II stupni se odehrají zápasy do 6 vítězného
bodu

3.3 Utkání se budou hrát formou dvojutkání v případě rozlosování trojutkání (pátek-sobota)

3.4 Družstva 3členná, mohou startovat smíšená družstva - mužů a žen i samostatná družstva žen.

3.5 Utkání se bude hrát dle soutěžního řádu 10. zápasu. Pořadí zápasů 1 čtyřhra a 9 dvouher.

3.6 Bodové hodnocení utkání: Výhra 5 bodů, nerozhodný výsledek 2 body, porážka 0 bodů, kontumace –1 bod.

4. Podmínky pro účast

4.1
Nejpozději  do 28.2.2019  poslat závaznou přihlášku se soupiskou družstva na přiloženém formuláři do soutěže se všemi
požadovanými údaji na adresu předsedy STK Bureš Petr, mail: b  ures.petr@petr-bures.com. 

4.2 Registrační průkazy ČSTPS se ke kontrole neposílají, kontrolují se před utkáním.

5. Startovné

5,1
Startovné pro družstvo 1 000.- Kč. Uhradit do zahájení soutěže na účet GE Capital Bank, a.s. číslo účtu: 450906774 / 0600.
Zahraniční účastníci startují na náklady svých SK, TJ, oddílů.

6. Povinnosti účastníků

6.1
Družstvo, jehož míčky bude utkání hráno, je povinno poskytnout soupeři dva míčky na rozehrání nejméně 30 minut před
zahájením utkání.

6.2

Řízení utkání se řídí ustanoveními SŘ ST, čl. 337 a 338 (čl.338.01, ale v tomto příp. neplatí čl. 338.09). 
- za řízení utkání a sepsání zápisu na tiskopise "ZÁPIS O UTKÁNÍ" s logem sponzora Ligy bez bariér 2019 - odpovídá vedoucí domácího
družstva. 
- za výkon funkce a řádné vyplnění zápisu o utkání nese zodpovědnost vedoucí domácí družstva 

6.3 Jednotné oblečení s označením oddílu – TJ - SK

7. Úhrada nákladů

7.1 nájem herny bude uhrazen na základě Fa předložené k proplacení Nadaci Konta Bariéry Praha. 

7.2 Družstvu, které zaviní nesehrání utkání, bude STK požadovat uhrazení nákladů.

7.3 Ostatní náklady hradí vysílající oddíl (ubytování, stravování apod.)
7.5 Vyúčtování proběhne po předložení dokladů vždy po dohodě organizátora nejpozději do 30.11.2019
7.6 Zahraniční družstva startují na své náklady 
7.7 Poháry a medaile pro vítěze a účastníky hradí organizátor soutěže

8. Soupisky – podle SŘ ST
8.1 Soupisky budou zaslány na tiskopise připraveném STK ve formátu a4. Zaslat do 31.3.2019 předsedovi STK

8.2

Kromě správného názvu oddílu a družstva musí obsahovat tyto údaje:
- pořadové číslo závodníka
- příjmení a jméno závodníka
- Uvedení zařazení závodníka do skupiny postižení 

8.3

- změny soupisek se mohou provést po schválení vedení soutěže (STK) před každým kolem 
- hráč, který rozehraje soutěž u jednoho družstva, nemůže pokračovat v dalším družstvu 
- možnost hostování po předchozím schválení vedení soutěže (STK)
- v soupiskách není dovoleno cokoliv měnit, škrtat nebo přepisovat. Každá řádná změna je podmíněna vrácením původní
soupisky (poštou) a předložením nové soupisky.

9. Hrací dny a začátky utkání
9.1 Hrací dny jsou pátek, sobota, neděle
9.2 Začátky utkání jsou podle rozlosování a dle předchozí dohody zúčastněných družstev

10. Vyplňování zápisů o utkání
10.1 V soutěžích dospělých je povinnost při střídání:

Pro jednotnost zápisů a přehlednost při zpracování výsledků rozhodla STK určit jednotný způsob značení zápasů, při kterých
došlo v utkání ke střídání hráčů. Rozhodčí (zapisovatel) vyznačí na levý okraj zápisu – před číslo zápasu při kterém došlo k
vystřídání,  před  příslušný  řádek: S. Tato značka se uvede vždy na levý okraj, ať dojde ke střídání hráče družstva A nebo X.
Došlo-li  v  příslušném  zápasu  k vystřídání  obou  hráčů,  uvede  se  SS.  Samostatně  zapisovat  střídání  např.  do  kolonky
„Připomínky vrchního rozhodčího“ je nežádoucí.
Soupiska družstva – její platnost a skutečnost, zda všichni startující jsou na soupisce uvedeni a členy ČSTPS
Registrační průkazy ČSTPS startujících – platnost a shodnost názvu oddílu se soupiskou shodnost rodných čísel se soupiskou.

11. Míčky pro utkání

11.1
Míčky pro utkání (s jasně čitelnou značkou) zajišťuje pořádající družstvo v kvalitě plastové*** (tříhvězdičkové), v dostatečném
počtu na celé utkání.

11.2 Každý oddíl uvede do přihlášky druh (značku) míčků, které dá k dispozici jako pořadatel utkání a jejich barvu.
12. Počet stolů a počítadel

mailto:bures.petr@hi-net.cz


12.1 Pro jedno utkání soutěže musí být k dispozici dva stoly. Ke každému stolu počítadlo

12.2
Při hraní mistrovského utkání na dvou stolech v různých místnostech je povinností pořadatele zajistit pro oba hrací prostory
shodné parametry (viz. Pravidla ST).

12.3 STK je oprávněna rozhodnout o sehrání mistrovského utkání na třech stolech, za těchto podmínek:
- Parametry všech tří hracích prostorů jsou shodné a odpovídají stanoveným podmínkám.
- Při nasazování zápasů na stoly musí být dodrženo pořadí dle SŘ.

13. Nesehraná utkání

13.1 Odložení nelze v žádném případě provést bez souhlasu STK, a zaslaného všem příslušným soupeřům.

13.2
Družstvo, které nesehraje více, jak tři utkání bez patřičného zdůvodnění, bude ze soutěže vyloučeno dle soutěžního řádu
ČAST a bude od tohoto družstva vymáhána pokuta.

13.3
Družstvu, které nenastoupí bez omluvy k utkání,  budou předepsány k úhradě náklady ostatních družstev se kterými měli
utkání sehrát.

14. Zasílání zápisů a hlášení výsledků utkání

14.1
Zápisy o utkání nutno vyplňovat v souladu se SŘ a rozlosováním příslušné soutěže (pořadí soupeřů = domácí : hosté, počet
utkání,  atd.),  čitelně a celkové výsledky vždy ve vztahu k pořádajícímu družstvu.  V soutěžích nutno používat platné
tiskopisy ligy 2019.

14.2
Povinnost domácího družstva je nahlášení výsledků zápasů v lize TP po skončení  všech utkání v pátek nebo sobotu (v příp.
předehraní či  odložení utkání  i  ve všední  den).  e-mailem: Bureš Petr  –   bures.petr@petr-bures.com,  Hlošek Tomáš -
hlosek.tom@seznam.cz

14.3
Vedoucí pořádajícího družstva zašle naskenovaný zápis e-mailem nejpozději v pondělí po hracím termínu na adresu Radek
Procházka zpracovateli celostátního žebříčku - radek.prochazka@pre.cz

15. Hodnocení

15.1 Hodnocení se vypracuje na tiskopise zaslaném všem oddílům a vyplněném ve všech rubrikách.
15.2 Nezasláním hodnocení do 30.11.2019 bude oddíl krácen v dotacích na další ročník.

16. Zprávy a informace

16.1utné informace STK či ostatních orgánů budou zasílány na e-mailové adresy oddílů uvedených na přihlášce do soutěže a 
eventuálně dalším zájemcům. Tabulka  a výsledky jednotlivých zápasů budou uvedeny na adrese:www.pinec.eu, ČSTPS 
liga, muži 

17.
17.1

Potřebné informace budou umísťovány na internetové stránky: www.pinec.eu / liga bez bariér
Hodnocení pořadí
Body, při rovnosti bodů dvou družstev vzájemné utkání, při rovnosti bodů tří a více družstev dodatková tabulka ze zápasů
těchto družstev ( poměr setů, poměr míčků, los )

18. Vítězné družstvo získá titul Mistr České republiky a vítěz „Ligy bez bariér 2019“

18,1 první, druhé a třetí družstvo získají medaile a diplomy za umístění
19. Závěrečná ustanovení

STK si vyhrazuje právo změn, doplňků a správného výkladu tohoto Rozpisu.
 

V Praze 2.2.2019
předseda STK 
Bureš Petr v.r

http://www.pinec.eu/
http://www.pinec.info/htm/tabulka/?soutez=788
http://www.pinec.eu/
mailto:radek.prochazka@pre.cz
mailto:bures.petr@petr-bures.com


Žebříček open 2018

Pořadí Hráč Oddíl Klasifikace Turnaje Zápasy Body

1. Michal Jan Sokol Lhůta 10 8 37 3 470
2. Soukup Jiří TJ Jičín 8 9 32 2 630

3. Půlpán David SK Janské Lázně 9 4 19 2 230

4. Budina Martin TJ Jičín 10 9 27 2 130

5. Líska Vladislav SK Janské Lázně 10 7 22 1 970

6. Procházka Radek TJ Svoboda Praha 9 7 24 1 780

7. Maxa Lukáš SK Janské Lázně 8 4 15 1 660

8. Ježek Michal TJ Labe Kolín 10+ 5 24 1 660

9. Brunclík Marek TJ Labe Kolín 10 7 17 1 380

10. Říha Vlastimil TJ Labe Kolín 10 6 14 1 360

11. Kallmünzer Luboš Sokol Lhůta 10 7 13 1 330

12. Sedláček Petr TJ ZPS Čechie H.K. 10 3 15 1 220

13. Cinibulk Miroslav TJ Jičín 9 6 16 1 180

14. Čeřovský Petr TJ Labe Kolín 10+ 3 14 980

15. Palátka Daniel SK Janské Lázně 8 3 10 840

16. Zitta Přemysl Sokol Lhůta 10 2 9 840

17. Zářecký Jan TJ ZPS Čechie H.K. 8 7 12 790

18. Šteflíček Jiří TJ Labe Kolín 10+ 5 9 730

19. Němec Jaromír TJ ZPS Čechie H.K. 7 3 7 690

20. Tesař Miloš SK Janské Lázně 7 3 8 640

21. Bureš Petr SK Janské Lázně 10 7 9 640

22. Matoušek Jaroslav TJ ZPS Čechie H.K. 9 6 10 630

23. Budjač Libor TJ Labe Kolín 10+ 2 10 600

24. Hnízdo Petr TJ Labe Kolín 6 5 7 570

25. Morávek Jiří, Mgr. TJ ZPS Čechie H.K. 9 5 8 500

26. Heršálek Jakub TJ Labe Kolín 8 5 6 420

27. Havrda Vladimír SK Janské Lázně 9 5 6 400

28. Stodola Radek SK Janské Lázně 9 2 3 220

29. Dvořák Vladimír TJ Labe Kolín 8 4 3 200

30. Rejthar Karel Sokol Lhůta 8 5 3 190

31. Vrzba František TJ Svoboda Praha 10 3 3 190

32. Truc Petr TJ Labe Kolín 10 1 3 180

33. Kunart Petr TJ ZPS Čechie H.K. 8 2 2 140

34. Hlošek Tomáš SK Janské Lázně 9 2 2 140

35. Hüttl Adolf TJ ZPS Čechie H.K. 10 2 2 140

36. Janků Mojmír TJ Labe Kolín 7 2 1 100

37. Vojta Michal SK Janské Lázně 7 1 1 100

38. Hamara Tomáš TJ Svoboda Praha 6 6 0 0

39. Zhouf Miloslav TJ Jičín 10 1 0 0

40. Kaněra Jan TJ Svoboda Praha 9 2 0 0

41. Homola Petr TJ Labe Kolín 8 2 0 0

42. Absolon Michal TJ Svoboda Praha 10 2 0 0



4/
Závazné pokyny pro organizátory a hráče turnajů stolního tenisu ČSTPS pro rok 2019

Podmínky pro zařazení hráčů do celostátního žebříčku tělesně postižených sportovců (TP):

1/ Členství v ČSTPS ( nečlenové budou zařazeni jako neklasifikovaní).
2/ Lékařské zařazení do příslušné zdravotní skupiny provedené k tomu určenými klasifikátory: MUDr. Miroslav Havrda MED-

SPORT  Foerstova 1656 H.Králové 500 02, tel-fax - 495522207, mobil: 602770666, e-mail:  medsport@medsport.cz  a Petr
Sedláček tel 603283727 e-mail: kecaldes@post.cz

3/ Odehrát minimálně jedno utkání v kalendářním roce v turnaji pořádaném ČSTPS.
4/ Do žebříčku budou započítávány výsledky turnajů schválených STK stolního tenisu sekce TP. 

Pro výpočet celostátního žebříčku  budou použity výsledky dosažené od 1.1. do 31.12. 

Účast na oblastních přeborech jednotlivců a družstev se mohou zúčastnit hráči těchto oblastí:

oblast A – Kraj Plzeňský, Jihočeský, Praha, Karlovarský, Středočeský, Ústecký
oblast B – Kraj Královéhradecký, Pardubický, Liberecký, Vysočina
oblast C – Kraj Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský
(Příklad: Krajského přeboru Moravskoslezského se mohou zúčastnit pouze hráči, jejichž mateřský oddíl TP územně spadá do oblasti C.)
Po schválení STK se mohou zúčastnit hráči i z jiné oblasti ?

Pořadatel krajského přeboru je povinen v předstihu min. 3 týdnů informovat o konání přeboru všechny oddíly spadající do dané
oblasti dle aktuálního adresáře oddílů ČSTPS.  V propozicích a výsledkové listině každého přeboru a turnaje musí být na titulní straně
uvedeno logo ČSTPS a text: „Z pověření ČSTPS (STK stolního tenisu TP) ……(uvést jméno oddílu, klubu, TJ, SK )…... pořádá: …“

Pořadatel  turnaje musí  předat nebo zaslat  závěrečnou zprávu elektronické  podobě,  předsedovi  STK a zpracovateli
celostátního žebříčku výsledky turnaje do 14 dnů po skončení akce. Tyto zprávy budou podkladem pro žádání svazu o dotace. 

Předsedovi  STK: Bureš Petr -  Na slunečné stráni  245,  Janské  Lázně 542 25,   e-mail  :  bures.petr@petr-bures.com,
zároveň zpracovateli celostátního žebříčku Radek Procházka e-mail: procha00@seznam.cz  a  zajišťovateli stránek www.pinec.eu
- Tomáš Hlošek  - hlosek.tom@seznam.cz.

Turnaj musí být zařazen do celostátního kalendáře  Výpočty budou prováděny bodovým hodnocením turnaje a budou se
započítávat všechna vítězně odehraná utkání. Propozice a hrací systém, každého turnaje musí schválit STK a schválení uvést do
rozesílaných propozic. Nedodržením schválených propozic turnaje budou výsledky turnaje  započítané pouze 5tinovou bodovou
hodnotou. Turnaj, který nebyl schválen STK bude hodnocen 20 bodovou hodnotou. Při nedodržení těchto pokynů, může STK
změnit bodové hodnocení turnaje a krátit nebo nepřidělit finanční dotaci v následujícím roce.

Závěrečná zpráva turnaje musí obsahovat tyto údaje:
1/ Název turnaje nebo soutěže, kde a kdy byl turnaj nebo soutěž  konána. 
2/ Prezenční listiny účastníků (dle vzoru  z vyhlášky směrnice svazu )  se zařazením  do zdravotní skupiny a vyznačit hráče, kteří nejsou

zařazeni do  žádné zdravotní skupiny. 
3/ Výsledky všech jednotlivých zápasů z každé soutěže. U soutěže družstev výsledky jednotlivých utkání mezi hráči. Označit nesehraná

utkání (skrečovaná), nebo nesehraná utkání započítaná ze základních skupin ve finálové skupině, nebo také zápasy sehrané ve
skupině, které byly započteny do skupiny vyšší (např. do semifinálové nebo finálové skupiny).

Soutěže jednotlivců :
1/ Soutěže se mohou zúčastnit hráči,  kteří  mají  obnovené zařazení do skupiny z roku 2018. Ostatní se mohou zúčastnit se

schválením STK.
2/ MR a Krajské přebory se rozehrávají v základních ( tříčlenných, čtyřčlenných, pětičlenných) skupinách dle postižení. Nasazování do

skupin dle žebříčku na aktuální rok tříděním a dolosováním. Všechna nasazení a losování se provádí dle platného soutěžního řádu
stolního tenisu. 

3/ První dva hráči ze skupin postupují do pavouka a hrají KO systémem o vítěze skupiny postižení.
4/ Ostatní hrají, tak zvanou soutěž útěchy, též. do pavouka KO systémem. ( dodatková soutěž ) 
4a/ a/ Soutěž jednotlivců bez rozdílu postižení Open hrát systémem pavouk s nasazením dle žebříčku na daný rok a dolosováním. 
4b/ b/ druhá varianta pro soutěže OPEN - základní skupiny, jako u skupin postižení, první dva postup do 16, nebo do 8 a potom KO.

Třetí a čtvrtý ze skupiny dle času mohou hrát KO, soutěž útěchy.  O způsobu losování nebo o sestavení skupin musí být hráči
informováni před zahájením soutěže

4c/ c/ Pokud by byla jen jedna konečná skupina, započítávají  se body jen, jako ze základní skupiny. To je bez bonifikace.
5/ Soutěže útěchy,  kola poražených na MR a ostatních soutěžích se budou hodnotit jako dodatkové soutěže, to znamená 5tinovým

počtem bodů toho turnaje.
6/ Všechny soutěže se hrají podle soutěžního řádu ČAST a předem schválených propozic STK.
7/ Soutěže organizované oddílem registrovaným u ČSTPS se mohou zúčastnit pouze členové ČSTPS. Po schválení STK se mohou

zúčastnit i členové zahraničních sportovních klubů, oddílů a ČATHS.
8/ STK  bude vyžadovat od oddílů a hráčů, aby na MČR, Oblastních přeborech, Lize bez bariér a turnaje s mezinárodní účastí, 

zajištění jednotného oddílové oblečení (trika).

Soutěže družstev:
1/ Soutěže se mohou zúčastnit hráči,  kteří  mají  obnovené zařazení do skupiny z roku 2018. Ostatní se mohou zúčastnit se

schválením STK.
2/ Oblastní přebory hrát se tříčlennými družstvy složení mužů s možností zařazení žen. 
3/ Všechny turnaje se hrají dle soutěžního řádu ČAST a schválených propozic STK ČSTPS
4/ MČR družstev nahrazuje „Liga bez bariér 2019“
5/ Soutěže organizované oddílem registrovaným u ČSTPS se mohou zúčastnit pouze členové ČSTPS. V mezinárodních turnajích  mají

výjimku členové zahraničních sportovních klubů a oddílů a členové ČATHS.
6/  STK  doporučuje oddílům vysílajícím své hráče na MČR, Oblastní přebory a liga bez bariér, turnaje s mezinárodní účastí, 

aby zajistili jejich prezentaci v jednotném - oddílovém oblečení (trika).

mailto:radek.prochazka@pre.cza
mailto:bures.petr@petr-bures.com
mailto:medsport@medsport.cz


Bodové hodnocení turnajů pro rok 2019:
Za každé vyhrané utkání se budou započítávat následující body:

MR jednotlivců s mez. účastí 100 bodů
Liga bez bariér mez.    70 bodů
Oblastní přebory družstev     50 bodů
Oblastní  přebory jednotlivců    50 bodů
turnaj o „Pohár města Janské Lázně“mez. turnaj   80 bodů
Hradecký turnaj „O štít primátora“  mez. turnaj    80 bodů
Dodatečně schválené turnaje      20 bodů

Bodová bonifikace v soutěži jednotlivců
Do 7 hráčů  8 - 15 hráčů 16 – a výše hráčů

Čtvrtfinále 2 násobek bodů  
Semifinále 2 násobek bodů  3 násobek bodů
finále 2 násobek bodů  3 násobek bodů 4 násobek bodů  

Bodová bonifikace v turnaji družstev :
Při vítězství  ve finálové skupině 2 násobek bodů

Tyto podmínky byly schváleny Soutěžní technickou komisí stolního tenisu TP V Praze 2.2.2019
předseda STK 
Bureš Petr v.r

přílohy: Propozice:  24. Poháru města Janské Lázně
rozlosování Liga bez bariér 2019 
hodnocení ligy bez bariér 2018
žebříček na rok 2019
termínový kalendář 2019
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