
TJ  LABE Kolín, z.s. 

      
 
56. mistrovství ČR jednotlivců ve stolním tenisu tělesně postižených 

s mezinárodní účastí  17. – 19. září 2021 ve Vlašimi 

Propozice: 
 

A. Všeobecná ustanovení 

 

1. Pořadatel 

TJ LABE Kolín, z.s. 
 

2. Termín konání  

17. 9.2021 – 19.9.2021 

 

3. Místo konání  

Sportovní zařízení města Vlašimi, p.o., Na Lukách 1921, 258 01 Vlašim 

 

4. Organizace soutěže 

Ředitel:               Peter Homola – telefon : 720 268 787 

Hlavní pořadatel:      Vladimír Dvořák 

Vrchní rozhodčí:        Petr Sedláček st. 

Technický delegát:    Jaromír Němec 

Klasifikátor:  Petr Sedláček ml. 

Zdravotní služba: Jana Kosaříková 

Hospodář:   Vlastimil Říha – telefon : 731 581 602 

 

5. Přihlášky 

Se jmenným seznamem závodníků zasílejte do 31. 8. 2021 na e-mailovou adresu: 

  riha.vlastimil@seznam.cz, 

 

6. Ubytování 

Ubytování účastníků je zajištěno v areálu Sportovního zařízení města Vlašimi 
 

7. Prezence 

Dne 17. 9. 2021 od 14:00 do 17:00 v recepci haly místa konání. 

 

8. Losování soutěže 

Podle časového harmonogramu za účasti ředitele turnaje, hlavního rozhodčího a technického 

delegáta. 

 

9. Úhrada nákladů  

Startovné za hráče 400,- Kč. Úhrada hotově při prezentaci.  

Z rozpočtu turnaje budou hrazeny náklady na technicko-organizační zabezpečení turnaje.  

 
 
 

B. Technická a ostatní ustanovení 

 

10.  Předpis 

Hraje se podle pravidel stolního tenisu s úpravami pro TPS, podle Soutěžního řádu a podle 

ustanovení tohoto rozpisu. 
 



11.  Soutěžní disciplíny 

Zdravotní skupiny 7, 8, 9, 10 (muži a ženy společně), čtyřhry mužů, mix (při účasti min. 4 

dvojic), OPEN. 

12. Hrací systém 

Bude určen dle počtu přihlášených závodníků. I. stupeň skupiny, II. stupeň KO. Do 6 

závodníků jen I. stupeň. 
 

13. Podmínky účasti 

platné  zařazením do příslušné zdravotní skupiny provedeným oprávněným klasifikačním 

lékařem stolního tenisu TPS skupiny 7 až 10, případně platná mezinárodní klasifikace. U 

neklasifikovaných hráčů bude provedena klasifikace od 16.00 do 17.00 hodin před 

zahájením turnaje. 
 

14. Tituly 

Nejlepším třem hráčům z každé skupiny budou předány medaile a diplomy. Vítěz získává 

navíc pohár. 
 

15.  Míčky 

 Hraje se s míčky „Hanno 40+“. 
 

16. Protesty 

Podávají se nejpozději do 15-ti minut po skončení zápasu písemně řediteli soutěže 

s vkladem 100,- Kč a řeší je ředitel soutěže. V případě zamítnutí protestu vklad propadá ve 

prospěch pořadatele. 
 

17.  Doprava 

Na náklady vysílající TJ, SK 

 

18.  Propozice 

Propozice byly schváleny STK stolního tenisu Českého parasportu dne 29. 3. 2021 

 

19.  Časový program 

 

Pátek 17. 9. 2021     14.00 – 17.00  příjezd, prezence,  

17.00          technická porada, losování soutěže 

18.00 – 19.00   večeře 

 19.30 – 22.00   soutěžní utkání 

Sobota 18. 9. 2021     8.00 – 8.30     snídaně  

 9.00           slavnostní zahájení soutěže 

 9.30         soutěžní utkání 

12.00 – 13.00 oběd  

 13.00 – 17.00  soutěžní utkání 

 18.00 – 19.00 večeře 

 19.30 – 24.00 vyhlášení vítězů a společenský večer s hudbou 

Neděle 19. 9. 2021     9.00 – 10.00   snídaně a odjez účastníků  

 

C. Závěrečná ustanovení 

 

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatele. V případě rezervace ubytování a 

následném předčasném odjezdu účastníka je povinen vysílající oddíl uhradit celé náklady 

pobytu takovéhoto účastníka. 

Závodníci startují na vlastní nebezpečí. V případě poškození majetku provozovatele  tělocvičny, 

jakož i majetku TJ LABE Kolín, bude od viníka vymáhána náhrada škody. Organizační výbor si 

vyhrazuje právo v odůvodněných případech změny programu turnaje. 

 

Všem účastníkům přejeme příjemný pobyt ve Vlašimi a mnoho sportovních i společenských 

zážitků. 

 

                                             Peter Homola v.r. 

                      ředitel soutěže              


