
 Zápis č. 5/2021 
ze schůze STK Českého parasportu (ČPS)  stolního tenisu 

online, 28. 10. 2021 
 

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

1. Turnaje a Liga BB v roce 2021 - kalendář 
 

Od Do Název akce Organizátor Místo konání Kontaktní 

osoba 

29.5.2021 29.5.2021 Liga bez bariér, 1. kolo, 

skupiny A 

TJ Jičín Jičín Petr Bureš 

18.6.2012 20.06.2021 Mezinárodní turnaj SK Janské Lázně Janské Lázně Petr Bureš 

26.6.2021 26.6.2021 Liga bez bariér, 1. kolo, 

skupina B 

SK Janské Lázně Klučov Petr Bureš 

1.. 7. 2021 3. 7. 2021 Czech Open Ostrava Ostrava Ostrava David Půlpán 

12. 8. 2021 15. 8. 2021 Reprezentační 

soustředění 

Český parasport Vrchlabí David Půlpán 

3. 9.2021 4.9.2021 Liga bez bariér, 2. kolo + 

finále 

TJ ZPS Čechie Hradec Králové Hradec Králové Petr Bureš 

17.9.2021 19.9.2021 Mistrovství ČR TJ Labe Kolín Vlašim Petr Homola 

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

 
2. Liga bez bariér 2021 

● Nový ročník - ano, chceme určitě organizovat 
● zjistit podmínky financování od Petra Bureše - JN zjistí podrobnosti, velikost rozpočtu atd. 

3. Reprezentace 
● Proběhl turnaj Costa Brava Spanish PARA Open 

o zúčastnilo se 8 hráčů, získali 3 bronzové medaile v singlech: Jiří Žák (ST PARA) , Daniel Horut (ČATHS), Tibor 
Chmela (ČPS) a tři stříbrné medaile ve družstvech: David Půlpán-Vít Špalek, Daniel Horut-Zbyněk Lambert-
Kristian Jelínek (ČATHS), Jiří Žák-Sem Roelofs (NED) (ST PARA). Gratulujeme! 

● 9.-11. listopadu proběhne French PARA Open 
● DP bude koncem roku připravovat ve spolupráci s ostatními svazy harmonogram mezinárodních turnajů, 

kterých by se mohla zúčastnit naše reprezentace. 
● Kompletní česká reprezentace má jednotné oblečené. 

4. Dotační programy na podporu stolního tenisu TP 
● Aktuálně běží výzva na určen gestorství stolního tenisu (kdo bude zodpovídat za fungování sportu) 
● Uzávěrka přihlášek je 12. července,  David koordinoval  znovupodání žádosti, výsledky by měly být známy 

do konce srpna 2021 (aktuální informace - ke konci října zatím žádné nové informace) 
5. Plán rozvoje stolního tenisu ČPS 

● 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 

STK dokončila diskuse o obsahu dokumentu, JN zpracuje do srozumitelné podoby a pošle k připomínkám. Následně dáme na 

vědomí členské základně a umístíme na web (JN).  

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). 
● Zatím nebyly vypsány termíny pro školení mezinárodních klasifikátorů. 
● Dlouhodobě chceme směřovat k provedení standardní mezinárodní klasifikace pro většinu hráčů a hráček. 

 
7. MČR 2022 

● Sokol Lhůta (Jaroslav Hadrava) má zájem o uspořádat společné MČR v roce 2022!  
● Termín - chtěli bychom, aby se konalo po konci sezony (duben-květen 2022) 
● DP propojí JN s Jaroslavem Hadravou, JN bude za ČPS zajišťovat organizačně, včetně možností financování.  

 
8. Různé a ostatní 

● STK na následující schůzce projedná podmínky hostování mezi oddíly 
 
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. 
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.  

Ostatní 
● Členové STK si budou orientačně evidovat časovou náročnost práce pro STK  
● Apelujeme na vedoucí oddílu, aby informace šířili mezi svou členskou základnu 

 
Příští jednání 
● Online, 22. listopadu 2021, 18:30 
 

 
 

zápis schválili členové STK 30. 8. 2021 
zápis zpracoval  Jaromír Němec 

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

