
 Zápis č. 4/2020 
ze schůze STK ČSTPS stolního tenisu 

Online, 21. 12. 2020 + 8. 2. 2021 
 

Účastníci: Mgr. Jaromír Němec (JN), Ing. Radek Procházka (RP), PhDr. David Půlpán (DP) 
 

1. Přerušení turnajů 
● Pořádání veškerých turnajů, případně dalších akcí je do odvolání přerušeno. Jakmile se situace změní, 

budeme informovat. 
2. Turnaje v roce 2021 - kalendář 
 

Od Do Název akce Organizátor Místo konání Kontaktní 

osoba 

24.4.2021 4.4.2021 Liga bez bariér, 1. kolo SK Janské Lázně Český Brod Petr Bureš 

7.5.2021 9.5.2021 Mistrovství ČR TJ Labe Kolín Vlašim Petr Homola 

29.5.2021 29.5.2021 Liga bez bariér, 2. kolo TJ Jičín Jičín Petr Bureš 

11.6.2012 13.06.2021 Mezinárodní turnaj SK Janské Lázně Janské Lázně Petr Bureš 

26.6.2021 26.6.2021 Liga bez bariér, 3. kolo SK Janské Lázně Klučov Petr Bureš 

10.09.2021 11.9.2021 Liga bez bariér, 4. kolo TJ ZPS Čechie Hradec Králové Hradec Králové Petr Bureš 

12.11.2021 14.11.2021 Mezinárodní turnaj TJ ZPS Čechie Hradec Králové Hradec Králové Jiří Morávek 

Pokud nebude možné pořádat turnaje v dubnu a květnu, budeme usilovat o přesun na září. 29. března na schůzce 
STK. 
 
3. Liga bez bariér 2021 

● Aktuální propozice a formulář soupisky zde (umístit na web, JN) 
● Ligu bez bariér koordinuje Petr Bureš.  

4. Reprezentace 
● Kritéria pro reprezentaci (včetně vstupu a výstupu z reprezentace) – dopracuje DP do březnové schůzky, 

následně schválí STK a budou publikována. Probereme podrobně, Davidův podklad zde. 
● David přetvoří dokument do podoby, která bude moci být publikována. Pošle k připomínkám do 28. února 

2021. 
5. Plán rozvoje stolního tenisu ČSTPS 

● Proběhla anketa mezi hráči a hráčkami stolního tenisu. Ze sesbíraných odpovědí a následné diskuse STK 
vyplynuly tyto oblasti, na které se STK zaměří v období do června 2022: 
o Spravedlivější  klasifikace 
o Rozvoj reprezentace, nábor nových hráčů a hráček 
o Sbližování svazů (postižených i nepostižených) stolních tenistů 
o Zvýšení prestiže MČR 
o Společné MČR s ST PARA 
o Komunikace s členskou základnou 

V současnosti v rámci STK probíhá diskuse o konkrétních krocích a úkolech v těchto oblastech, konkrétní 
plán zveřejníme po březnové schůzce STK.,  

6. Zdravotní klasifikace 
● DP domlouvá školení pro klasifikátory, zúčastnit by se měl Mgr. Petr Sedláček (jako technický klasifikátor) a 

jeden další člověk (jako medický klasifikátor - doc. MUDr. David Kemlink, Ph.D.). 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19McxKi7DoiZiQpq99EQKz-DlcVqAGtgW
https://docs.google.com/document/d/1jsRHMND-wUsdUgXUv-uJkrD9i-v19eoWAYmGMyw_3Lc/edit?ts=60072dbf#heading=h.qmd4f22v3c7m


● Dlouhodobě bychom chtěli směřovat k provedení standardní mezinárodní klasifikace pro většinu hráčů a 
hráček 

7. MČR jednotlivců 2020 
● TJ Labe Kolín podal žádost o financování na NSA, čekáme na výsledky. 
● MČR domluveno na 7. - 9. května 2021 ve Vlašimi 
● Zatím předběžně počítáme s 50 účastníky, ale budeme to moci zpřesnit, až bude jasno ve financování, 

prostředí není úplně bezbariérové (cca 10 schodů při vstupu do areálu, cca 6 schodů z herny na pokoj - několik 
pokojů je v tomto prostoru, další o patro výš), JN projedná přijatelnost prostředí s lidmi, kteří by s tím mohli 
mít problémy.  

● Podrobnsoti s pořadateli domlouvá Petr Homola.  
● Na MČR zajistíme přítomnost klasifikátora (domluví JN). Klasifikace je nutnou podmínkou pro účast na MČR. 

 
● V dlouhodobějším horizontu STK připadá přínosné jednat o spojeném MČR s ST PARA (logisticky jednodušší, 

propojování obou částí svazu apod.). DP zjistí od ST PARA, zda stále trvá jejich zájem o spojení MČR.  
8. Různé a ostatní 

● Aktualizace kontaktů na oddíly na webu www.cstps.cz: JN dořeší s ČSTPS - probíhá 
● Úložiště dat (zápisy STK, důležité dokumenty etc.): JN dořeší - probíhá 
● Členové STK se shodli, že si budou orientačně evidovat časovou náročnost práce pro STK 
● Komunikace s oddíly 

o Apelujeme na vedoucí oddílu, aby informace šířili mezi svou členskou základnu 
 
Dlouhodobě platné informace 

Zdravotní klasifikace 10+ 

● Hráči a hráčky klasifikovaní 10+ se nemohou zúčastnit MČR, Ligy bez bariér a oblastních přeborů. 
● U ostatních turnajů záleží na rozhodnutí organizátorů. Nicméně, součet zdravotních klasifikací 

jednotlivých členů družstva nesmí být vyšší než 28. Pro potřeby výpočtu se kategorie 10+ započítává 
jako 10,5.  

● Hráč 10+ tak nebude na žebříčku vůbec evidován. 
Žebříček 

● Žebříček zveřejněn na webu  zde. 
Rozhodnutí o ukončení Ligy bez bariér za rok 2020 

● Kvůli  nesehrání plánovaných kol (odehrálo se pouze jediné kolo), není možné z jednoho odehraného kola 
určit vítěze Ligy a další pořadí týmů. Z tohoto důvodu bude Liga bez Bariér pro rok 2020 anulována. 

 
9. Příští jednání 

● Online, 29. března 2021, 18:30 
 

 
 

zápis schválili členové STK 21. 2. 2021 
zápis zpracoval  Jaromír Němec 

http://www.cstps.cz/
https://cstps.cz/wp-content/uploads/2020/12/Zebricek_ST_CSTPS_Open_2020.pdf

