
Český PARA sport, z.s. 

 

Nominační kritéria reprezentace ČPS - stolní tenis 

Úvodem bychom chtěli uvést důvody, které nás vedly k zavedení nominačních kritérií pro 

reprezentaci ČPS - stolní tenis. Je zde snaha o co možná největší transparentnost a férovost. 

Tzn., že jsme intenzivně sbírali informace a přemýšleli, jak nominace v para stolním tenisu 

probíhají např. v jiných státech nebo u stolních tenistů v ČR - nepostižených. 

Na základě výše uvedeného jsme došli k závěru, že je nutné nastavit oficiální nominační 

kritéria, která budou veřejně dostupná a každý hráč/ka si je může přečíst. Kritéria jsou 

seřazena podle důležitosti, nicméně nemusí být vždy dogmaticky aplikována v uvedeném 

pořadí, protože ohledně nominace mohou nastat různé nepředvídatelné situace, které budou 

vyžadovat flexibilní přístup: 

1. Elo (systém pro hodnocení hráčů dle výsledků zápasů odehraných v 

soutěžích ČAST) 

2. Výkonnost (soutěž v rámci ČAST) 

3. Umístění na světovém žebříčku 

4. Umístění na ČR žebříčku (účast na MČR pro všechny reprezentanty 

povinností) 

5. Umístění na posledním MČR jednotlivců 

6. Věk: 

7. Přístup k tréninku/motivace/chování na turnajích, ... 

  



Noví reprezentanti:  

Hráči (kteří v reprezentaci ještě nejsou), umístění na prvních místech ve svých kategoriích na 

posledním MČR jednotlivců, tzn. na prvním místě v TT6-7, na prvním místě v TT8, na prvním 

místě v TT9 a na prvním místě v TT10, mají nárok se zúčastnit mezinárodního turnaje, odkud 

se započítávají body do světového žebříčku. Na mezinárodním turnaji se před samotným 

turnajem musí zúčastnit mezinárodní klasifikace, která je součástí turnaje a koná se zpravidla 

cca 2 dny před turnajem.  

Dále je zapotřebí, aby jednotlivé oddíly počítaly ve svém rozpočtu s tím, aby svého případného 

kvalifikovaného hráče z MČR na mezinárodní turnaj – 1 turnaj = cca 15 000,- (startovné, 

ubytování, strava), byly schopni finančně zabezpečit.  

Co se týče místa konání mezinárodního turnaje, budeme vždy směřovat k tomu, aby se 

případně kvalifikovaný hráč, zúčastnil svého prvního mezinárodního turnaje na domácí půdě 

v Ostravě (Czech Para Open) a byla pro něj tak jednodušší a méně nákladná doprava. Navíc 

na turnaji v Ostravě bývá zpravidla klasifikátor ze Slovenska, takže nebude v podstatě žádná 

jazyková bariéra. 

Současní reprezentanti: 

Pravidelně, 1 x za 1-2 roky, bude docházet k revizi všech reprezentantů, která proběhne 

osobním pohovorem s každým hráčem v rámci reprezentačního soustředění. Podle výše 

uvedeného bude reprezentant buď nadále členem reprezentačního nebo bude z reprezentace 

vyřazen. 

Užší reprezentační výběr - dle kritérií NSA - Národní sportovní agentury 

Širší reprezentační výběr - dle Nominačních kritérií reprezentace ČPS - stolní tenis 

 

 

 

 



 

Jméno  

(klasifikační 

skupina) 

ELO – po diskuzi 

v STK bylo 

předběžně 

rozhodnuto, že 

Elo je 

pravděpodobně 

nejvíce 

vypovídající 

ohledně 

výkonnosti hráče 

- k 29.3.2021 

Výkonnost 

(nejvyšší soutěž, 

kterou 

reprezentant 

aktivně hraje v 

rámci soutěže 

nepostižených – v 

sezóně 

2020/2021) – 

podle STIS  

Umístění na 

světovém 

žebříčku – 

vychází 1 x 

měsíčně (ve své 

třídě postižení)  – 

k 29.3.2021 

Umístění na ČR 

žebříčku – 

vychází 1 x ročně 

(ve své třídě 

postižení) - k 

31.12.2020 

Umístění na 

posledním MČR 

(2020) 

jednotlivců (ve 

své třídě 

postižení)  

Věk - k 29.3.2021 Přístup k 

tréninku/motivac

e/chování na 

turnajích, ... 

David Půlpán 

(9)  
1 814  3. liga   31. 1.  1.  27  OK 

Vít Špalek 

(8) 
1 553 3. liga   64. 5.  4.  17  OK 

Petr Hnízdo  

(6) 
1 303  OP1  41.  1.  3.  41  OK 



Tibor Chmela 

(9)  
1 858  OP1  18. 3.  2.  35  OK 

Jaromír Němec 

(7) 
1 525 OP1  –  1.  1.  48  OK 

Jan Michal 

(10) 
1 698 KP1  – 1.  1.  46  OK 

Lukáš Maxa 

(8)  
1 593 KP2  67.  1.  2.  36  OK 

Miroslav Brožek 

 (8) 
1 668 KP1  – 2.  3.  58  OK 

Nela Kemlinková 

(8) 
887 KP2 - ženy – 2. – 12  OK 



   

Pozn. ke světovému žebříčku: 
Pro propracování se do světového žebříčku je třeba porazit dva soupeře, kteří už na světovém žebříčku 
jsou. Body dvou soupeřů, které porazíte, se sečtou, vydělí dvěma a tento výsledný počet bodů vám 
jakožto novému hráči, přibude. 

 Zánik nároku na reprezentaci/vyloučení z reprezentace: 

Zánik nároku na reprezentaci/vyloučení z reprezentace, nastane v případě hrubých porušení 

povinností reprezentanta, které každý reprezentant podepisuje v reprezentační smlouvě. 

Dále pravidelně, 1 x za 1-2 roky, bude docházet k revizi všech reprezentantů, která proběhne 

osobním pohovorem s každým hráčem v rámci reprezentačního soustředění. Podle výše 

uvedeného bude reprezentant buď nadále členem reprezentačního nebo bude z reprezentace 

vyřazen. Pokud bude vyřazen, tak to samozřejmě neznamená, že by se v budoucnu nemohl 

znovu do reprezentace probojovat. 

 

 

Nominační kritéria reprezentace ČPS - stolní tenis, schválili členové STK 29. 3. 2021 
Zpracoval David Půlpán 


