
Schůzka Komise PARA stolního tenisu ČAST
Online, 23. května 2022, 20:00
Účastníci: Petr Svatoš, Pavel Zahálka, Jaromír Němec
Příští schůzka: 6. června  2022, 20:00, online

MČR 2022 TT1-TT11
● Proběhlo společné MČR pro  TT1-TT11 v Ostravě 6. - 8. května 2022, až na relativně menší účast

se akce velmi povedla. Propozice zde a výsledky tady. Děkujeme organizátorům z SKV Ostrava za
výbornou organizaci. MČR 2023 chce organizovat přímo ČAST ve spolupráci s konkrétním
oddílem.

Kalendář všech turnajů a akcí v ČR i zahraničí v roce 2022

Proběhlé mezinárodní turnaje
ITTF Fa40 Slovenia Para Open 2022

● Výsledky dvouhry: Jiří Suchánek �TT2�: postup ze 2. místa ze skupiny, osmifinále, Petr Svatoš
�TT3�: postup z 1. místa ze skupiny a postup do čtvrtfinále, Filip Nacházel �TT4�: postup ze 2.
místa ze skupiny, osmifinále, Jiří Žák �TT4�: 4. místo ve skupině, Miloš Tesař �TT5�: 4. místo ve
skupině, Kristian Jelínek �TT6�: 4. místo ve skupině, Daniel Horut �TT7�: 3. místo ve skupině,
Zbyněk Lambert �TT7�: 3. místo ve skupině, Vít Špalek �TT8�: 4. místo ve skupině, Miroslav Brožek
�TT8�: 3. místo ve skupině, Nela Kemlinková �TT9�: 4. místo ve skupině, Jan Michal �TT10�: 4.
místo ve skupině, Tibor Chmela �TT10�: 3. místo ve skupině, Denisa Macurová �TT11�: 2. místo ve
skupině, čtvrtfinále

● Výsledky čtyřhry: Jiří Suchánek-Filip Nacházel �MD8�: 3. místo ve skupině, Petr Svatoš-Jiří Žák
�MD8�: 3. místo ve skupině, Daniel Horut-Zbyněk Lambert �MD14�: 3. místo ve skupině, Vít
Špalek-Tibor Chmela �MD18�: 1. místo ve skupině, čtvrtfinále, Miroslav Brožek-Jan Michal �MD18�:
3. místo ve skupině, Denisa Macurová-Natalya Kosmina �UA� �WD22�: 1. místo = zlatá medaile.

● Výsledky mixy: Denisa Macurová-Timothe Ivaldi: 3. místo ve skupině.
● Kompletní výsledky turnaje naleznete zde.

Článek na www.ping-pong.cz: DENISA MACUROVÁ VEZE ZE SLOVINSKA ZLATO

Aktuální mezinárodní turnaje
ITTF Fa20 Montenegro Para Championships 2022, 2. - 4. června 2022

● Nominace: Petr Hnízdo �TT6�, Kristian Jelínek �TT6�, Daniel Horut �TT7�, Zbyněk Lambert �TT7�,
Vít Špalek �TT8�, Miroslav Brožek �TT8� + Josef Špalek (doprovod) a  Štěpán Jelínek (doprovod)

● Financování bude probíhat kombinací budoucích reprezentačních rozpočtů a samoplátcovství.
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ITTF Czech Para Open 2022 - Jiri Danek memorial, 23. - 25. června 2022
● Nominace: Jiří Suchánek �TT2�, Martin Zvolánek  �TT2�, Vratislav Holík �TT3�, Ivo Melkus �TT3�,

Petr Svatoš �TT3�, Spomenka Habětínková �TT4�, Filip Nacházel �TT4�, Jiří Žák �TT4�, Miloš Tesař
�TT5�, Beata Mentznerová �TT5�, Kristian Jelinek �TT6�, Novotný Tomáš �TT7�, Daniel Horut
�TT7�, Zbyněk Lambert �TT7�, Jan Muška �TT7�, Vít Špalek �TT8�, Miroslav  Brožek  �TT8�, Lukáš
Maxa �TT8�, David PŮLPÁN �TT9�, Nela Kemlinková �TT9�, Tibor Chmela �TT10�, Jan Michal
�TT10�, Aneta Kohlmannová �TT10�, Denisa Macurová �TT11�, Jana Feixová �TT11�, Květoslava
Telváková �TT11�, Ondřej Vitvar �TT11�, Pavel Richter �TT11�, Lukáš Schauer �TT11�, Jan Pokuta
�TT11�

● U jedné nové hráčky (Aneta Kohlmanová) a dvou nových hráčů (Jan Muška a Tomáš Novotný)
proběhne na ostravském turnaji mezinárodní zdravotní klasifikace.

● Organizátoři nám vyšli velmi vstříc a umožnili nám velkou výpravu za příznivé ceny.
● Financování bude probíhat kombinací budoucích reprezentačních rozpočtů a samoplátcovství.

Reprezentace
Reprezentační trenéři
Milan Jašek je reprezentační trenér pro TT1-TT5
Vojtěch Rozínek je reprezentační trenér pro TT6-TT10
Pavel Zahálka reprezentačním trenérem  TT11

● V kompetenci trenérů je zejména:
○ práce s jednotlivými reprezentanty
○ nominace na jednotlivé turnaje
○ vytváření plánů účasti na turnajích jednotlivých reprezentantů
○ nominace čtyřher a mixů

Pravidla pro mezinárodní turnaje a sestavování světového žebříčku
● Hlavní informace zde

Web a Facebook
● Zatím nebudeme pokračovat v aktualizaci FB stránky hps://www.facebook.com/CzechParaTT

jako důležitého komunikačního kanálu se širší veřejností, veškerá komunikace by měla probíhat v
režii ČAST (po zkušební době do 30. 6. 2022 rozhodneme, co s touto stránkou).

● Stránka PARA stolní tenis na webu www.ping-pong.cz - probíhají schůzky s předsedou
mediální Komise ČAST. Stránka PARA stolního tenisu byla spuštěna začátkem května, je dostupná
zde z havní stránky www.ping-pong.cz, odkaz “PARA” nebo zde:
hps://www.ping-pong.cz/cast/komise-para-stolni-tenis.

Financování para stolního tenisu
● V dubnu jsme podali žádost o dotaci na financování svazů ZPS, uzávěrka přihlášek byla 25. 4.

2022, dá se očekávat, že dostaneme cca 700 000 Kč na celkové fungování, realizační tým apod.
Reálné potřeby jsou zhruba dvojnásobné. Stále čekáme na výsledky.

● Připravujeme komplexní rozpočet PARA stolního tenisu jako základ pro hledání dalších zdrojů
(grantových, sponzorských apod.)
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● Stále čekáme na výsledky NSA výzvy na podporu reprezentace. Uzávěrka přihlášek byla 25.
března, podle informací z NSA není jasné, kdy se dají výsledky očekávat. V souladu s výzvou
bude použito 20 % reprezentačních rozpočtů na financování trenérské, zdravotní a
organizační podpory na turnajích.

Ostatní
● Seznam schválených potahů pro rok 2022 je dostupný zde.
● Reprezentační oblečení: JN zjistí stav skladu reprezentačního oblečení a obešle zástupce

TT1-TT11 s nabídkou doplnění reprezentačního oblečení

Dlouhodobě platné informace
Složení komise a její fungování

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

● Ze začátku budou schůzky Komise probíhat cca 1x za 14

Nominace na turnaje: obecný postup
● JN posílá avízo na zveřejněné propozici konkrétního turnaje na stpara@seznam.cz,

pavel.zahalka@gmail.cz, reprezentačním trenérům a reprezentaci TT6�10.
● Při nominaci na konkrétní turnaje a při uplatňování kvót na turnajích jsou zohledňovány tyto

faktory: šance nominovat se na MS, postavení na žebříčku, aktuální výkonnost a možnosti
financování (reprezentační rozpočet). Zásadní slovo při nominacích mají reprezentační trenéři.

● Komise schvaluje nominace a složení výpravy na jednotlivé turnaje (včetně možnosti per rollam)
● V maximální míře přihlašujeme hráče i do čtyřher a soutěže mixů
● JN následně zařizuje praktické záležitosti (odeslání entry, platby, doprava)

Komunikace s členskou základnou, oddíly a reprezentací
● PS komunikuje s reprezentací a členskou základnou TT1-TT5
● PZ komunikuje s reprezentací a členskou základnou TT11
● JN komunikuje s reprezentací a členskou základnou TT6-TT10
● Zápisy z jednání Komise PARA stolního tenisu posíláme všem (minimálně do doby, než budou

standardně na webu www.ping-pong.cz)
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