
Schůzka Komise PARA stolního tenisu ČAST
Online, 11. října  2022, 19:00
Účastníci: Jaroslav Hadrava (předseda para komise), Zbyněk Lambert �STK stojících ČATHS - TT6-TT10�,
Petr Svatoš �STK vozíčkářů - TT1�5�, Pavel Zahálka �TT11�, Jaromír Němec �STK stojících Český
parasport- TT6-TT10�, Zbyněk Špaček do 19:15 (předseda ČAST�, Helena Houdková �ČAST�
Příští schůzka:31. října 2022, 19:00, online - návrh

● Dotace NSA, čerpání finančních prostředků
Dotace na reprezentaci - Na základě podnětů z NSA byly upraveny dílčí rozpočty reprezentantů,  všichni
reprezentanti dodali informaci o celkovém čerpání jim přidělených částek. Reprezentanti TT1-TT10
budou čerpat prostředky podle tabulky níže. Reprezentanti TT11 mají upravené rozpočty s ohledem na
účast Denisy Macurové na MS.

Reprezentace A Reprezentace B Reprezentace C

Částka na 1 hráče 450 000,-Kč 124 655,- Kč 31 163,- Kč

Byly určeny rozpočtové priority pro variabilní složku přidělených prostředků
1. Podpora Nely Kemlinkové - úhrada startovného a letenky na MS Granada
2. Úhrada dluhu zesnulého Miroslava Brožka, který se účastnil repre akcí jako samoplátce

Dotace na provoz spolku - přidělena částka 1 163 tisíc, zatím čekáme na zveřejnění detailu v kategorii A
(provoz + B soutěže)

11.10. byl na výzvu NSA zaslán návrh změn v dotačních programech pro parasport, náš požadavek
směřoval především na změnu reprezentačních kategorií ve struktuře, v jaké bude reprezentace členěna
podle interních podmínek PARA komise.
NSA potvrdila, že částky vypočtené pro jednotlivé kategorie jsou pouze informativní,  nezávazné a
jejich rozdělování je plně v gesci vedení sportu (gestora).

Úkoly - všichni reprezentanti čerpající prostředky z dotace NSA zašlou originály podepsaných
smluv na svaz- do 20.10.2022

všichni aktivní reprezentanti předloží v tabulku v MS excel s plánovaným detailním
čerpáním svých rozpočtů - termín 15.10.2022 zaslat na jaroslav.hadrava@ping-pong.cz
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● Reprezentace

Reprezentační tým se zúčastnil turnaje ITTF v Řecku v termínu 30.9. - 2.10.22

Akce ze strany vedoucího výpravy Vojtěcha Rozínka hodnocena velmi pozitivně a je doporučena k účasti
pro příští rok - tým přivezl 3 medaile ze soutěže jednotlivců, 2 medaile ze čtyřher a 1 medaili z mixů.

Přípravu na nadcházející MS řeší všichni hráči individuálně, o žádném společném soustředění se
momentálně neuvažuje

Úkoly - vypsání výběrového řízení na pozice hlavní trenér reprezentace po dohodě s Z.Špačkem -
zodpovídá J.Hadrava - termín do 31.10.2022

- vypsání výběrového řízení na pozici fyzioterapeut - zodpovídá J.Hadrava - termín 30.11.2022

● Domácí soutěže

Všechny plánované akce proběhly podle plánu -
TT1-TT5 - Český pohár Praha, Český pohár Ostrava
TT6-TT11 - Liga bez bariér v Hradci Králové

Struktura domácích soutěží pro rok 2023 - 2025

Mistrovství ČR jednotlivců TT1 - TT11 - výběrové řízení proběhne v listopadu 2022
Mistrovství ČR 3-členných družstev TT1 - TT11 - výběrové řízení proběhne v listopadu 2022

Celoroční soutěž jednotlivců  TT1 - TT11 - pokračují jednání s STK TT6�10 o finální podobě soutěže,
(návrh schůzky 16.10.22�, pro TT1-TT5 není žádná změna

Ostatní turnaje - Středoevropská liga TT1�5, turnaj v Janských Lázních TT6�11 a Hradci Králové TT6�11
bude součástí oficiálního kalendáře, na příští schůzi komise proběhne debata o možnostech případného
rozšíření o vozíčkáře nebo stojící - posunuto na následující schůzi
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● Prezentace sportu

27.9: - byl napsán první příspěvek na FB profil Czech para TT, následně bylo přidáno 7 příspěvků z ITTF
turnaje v Řecku, Příspěvky byly přebírány  i na stránky ČPV a ČPS. Na hlavní ploše webu ping-pong.cz se
objevil jeden článek s výsledky jednotlivců. Článek ze 3. dne soutěží posbíral 2788 zhlédnutí.

Byla opět navázána komunikace s předsedou mediální komise, do konce října je v plánu schůzka, kde se
budou ladit další detaily

Priority pro letošní rok
a) fb účet do grafického profilu, který odkazuje na příslušnost k ČAST - termín 31.10.22
b) zprovoznění webového prostoru pod www.ping-pong.cz

● Plán akcí do konce roku 2022

Reprezentace

● Andalucia 2022 World Para Table Tennis Championships, Granada �ESP�: 6�12 Nov

hráči - Svatoš, Suchánek, Kemlinková, Chmela, Macurová D.

trenéři - Jašek (vedoucí akce), Macurová A.

fyzioterapeut - Suchánková

doprovody - Kemlink (samoplátce)

● ITTF Fa20 Copa Costa Rica 2022, San José de Costa Rica �CRC�: 14�16 Dec

hráči - Špalek, Karabec

doprovod - Špalek (samoplátce)

Domácí soutěže

TT6-TT11- Hradec Králové - 11.-13. 11. 2022

TT11 Mistrovství ČR ČSMPS - 23.-24. 11. 2022

TT1-TT5 - ČP Brno - 22.10.2022
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http://www.ping-pong.cz
https://www.ittf.com/tournament/5360/2022-ITTF-World-Para-Table-Tennis-Championships/
https://www.ittf.com/tournament/5363/ITTF-Copa-Costa-Rica-2022/

