
Schůzka Komise PARA stolního tenisu ČAST
Online, 31. 1. 2022

Účastníci: Petr Svatoš, Zbyněk Špaček (část schůzky), Pavel Zahálka, Jaromír Němec

Příští schůzka: 13. února 2022, 18:00, online

Agenda:

● Kalendář turnajů na letošní rok + možnosti synergie

● Složení komise a její fungování

● Financování para stolního tenisu

● Reprezentace: přehled TT6-TT10 zde, doplnění seznamu kompletní reprezentace

● Nový web www.ping-pong.cz - zapracování PARA sekce a její struktura/obsah

● Ostatní

Zápis:

● Kalendář turnajů na letošní rok + možnosti synergie

● Složení komise a její fungování

○ Aktuální složení: zástupce TT1-5 (Petr Svatoš, člen), TT-11 (Pavel Zahálka, člen) a TT6-10 (Jaromír

Němec, předseda),

○ JN se bude účastnit VV ČAST (v únoru určitě, dál se uvidí)

○ Ze začátku cca 1x za 14, příští schůzka 13. února 18:00

● Financování para stolního tenisu (Zbyněk Š.)

○ Aktuálně nevíme, kdy NSA vypíše všechny dotační tituly.

○ Do poloviny února by NSA měla vyhlásit program na reprezentaci.

Podklady pro dotace: ČAST má výsledky od TT1-TT5, je třeba dát dohromady podklady za TT6-10 a

TT11.

○ Celkově jedeme do dubna v úsporném režimu.

■ TT11 - má finanční rezervy, resp. jiný zdroj financování, kterým mohou pokrýt většinu

nákladů
■ TT1-5 - momentálně je plánovaná účast na Costa Brava Spanish Para Open a na Egypt Para

Open v březnu, obou turnajů se pravděpodobně zúčastní dva hráči (Petr Svatoš a Jiří
Suchánek). Účast na těchto dvou turnajích je možné předfinancovat z rezerv ČAST, bohužel

ale nic dalšího.

■ TT6-10 patrně do dubna nebude žádné peníze potřebova, případně by bylo možné jednat o

krátkodobé půjčce s ČPS.

○ Dotační program na podporu svazů bude vyhlášen později.

● Reprezentace: přehled TT6-TT10 zde, doplněn kompletní seznam reprezentace

○ JN aktualizuje možnosti financování z programu Reprezentace TT6-10, u ostatních doplněno

● Nový web www.ping-pong.cz - zapracování PARA sekce a její struktura/obsah

○ Zbyněk nabízí zřízení e-mailů na doméně ping-pong.cz, JN zařídí zřízení všech tří e-mailů s ČAST, tedy

petr.svatos@ping-pong.cz, pavel.zahalka@ping-pong.cz a jaromir.nemec@ping-pong.cz.
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○ Budeme mít přístup k plnění webu www.ping-pong.cz

○ Název sekce bude: (Český) PARA stolní tenis / Czech PARA Table Tennis a název Komise je Komise

PARA stolního tenisu (analogicky k The Para Table Tennis Committee)

○ Obsah webu

■ About

■ Kalendář (link z hlavní stránky)

■ Novinky (zprávy z turnajů apod.)

■ kontakty + Komise PARA TT

■ Reprezentace

■ pro nové hráče/hráčky

● propojení s oddíly

● reprezentace

■ FB feed https://www.facebook.com/CzechParaTT/

● Ostatní

○ Repre oblečení

■ JN ověří, jak na tom jsou s oblečením Zbyněk Lambert, Ivan Karabec, Dan Horut a Kristian

Jelínek (patrně mají dresy, ale asi ne mikiny a teplákovky)

Příště (13. února 2022, 18:00, online):

● Práce s FB a webem ping-pong.cz, včetně koordinace s ČAST a zapojení do mediální komise

● Dvojí gestorství (ČAST a ČSMPS) - u části akcí TT11 je gestorem ČSMPS, bude potřeba vyřešit praktické

otázky týkající se žádosti o dotace, nominace reprezentace apod.

● Honorování práce v Komisi (uvidíme a rozhodneme podle rozsahu práce v Komisi)

● Společné MČR

● Rozvoj reprezentace, nábor nových hráčů - podkladové informace zde
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