
Zápis č. 8
ze 8. schůze  STK ČSTPS stolního tenisu TP a realizačního vedení  stolního tenisu TP

Praha dne 13.6.2020

účastníci: Petr Bureš, Ing. Radek Procházka, za realizační tým PhDr. David Půlpán a Tomáš Hlošek

Projednávané body:
1/ dotace MŠMT na rok 2021
2/ Liga bez bariér 2020
3/ termínový kalendář do konce roku 2020
4/ úprava pro hráče se zařazením do skupiny 10+
5/ klasifikátor
6/ změny volebního řádu 2020 - 2024
7/ internetové zprávy
8/ zpráva realizačního  vedení realizačního týmu -  reprezentace 2021
9/ informace k účasti na mezinárodních kvalifikačních turnajích 2021-2024

1. STK vzala na vědomí informace zaslané svazem ČSTPS k podání žádosti na na rok 2021 k MŠMT (Ministerstvo  
školství s tělovýchovy). Věříme, že vedoucí TJ, SK a oddílů podají žádost na příspěvek své činnosti a zabezpečení 
jimi organizované M ČR jednotlivců a pořádaných turnajů Janské Lázně, Hradec Králové, Ligy bez bariér 2021. 
STK děkuje vedení ČSTPS za informace k podání žádostí.

2.  Liga Bez bariér 2020 bude hodnocena výsledky zápasů českých družstev z turnajů Janské Lázně a Hradec 
Králové. V případě neúčasti družstva na turnaji, bude jejich utkání kontumováno. Pro mimořádnou situaci  
COVID-19, STK souhlasí s účastí hráčů s klasifikací 10+ pro letošní rok. 

3. Byl schválen upravený termínový kalendář pro závěr roku 2020. M ČR jednotlivců Hradec králové 4 – 
5.9.2020, turnaj o pohár města Janské Lázně 18.- 19.9.2020,  turnaj o pohár města Hradec Králového 13. - 
14.11.2020. 

4. STK rozhodla na základě doporučení mezinárodní klasifikační komise zrušit od 2021 skupinu 10+. Hráči této  
skupiny se nemohou zúčastnit MČR jednotlivců, Ligy bez bariér a oblastních přeborů družstev a jednotlivců.  
Nebudou uvedeny na oficiálním žebříčku ČSTPS. Hráči, kteří nemají potvrzené obnovené zařazení do skupiny 
po  roce  2018  se  nemohou  zúčastnit  oficiálních  soutěží  ČSTPS.  Při  změně  zdravotního  stavu  je  možnost  
přezkoumání zdravotní klasifikace. Kontrolu provedou vedoucí jednotlivých TJ, SK a oddílů.

5. STK schválila vyslání 2 klasifikátorů na školení v roce 2020-21. Finanční zabezpečení těchto školení převezme 
ČSTPS. Školení se zúčastní Petr Sedláček a PhDr. Půlpán David.

6. STK schválila změny ve volebním řádu pro volby do STK na funkční období 2020 – 2024

7. Internetový portál www.cstps je zprovozněn od 1.7.2019. Jsou zprovozněny inovované stránky ČSTPS, ve kterých 
má každý sport své informační místo. Příspěvky zasílat na stepan.cagan@cstps.cz. a alina@oajl.cz

8. Byl schválen reprezentační výběr pro rok 2021. PhDr. Půlpán David, Vít Špalek, Jan  Michal, Petr Hnízdo, Lukáš  
Maxa,  Tibor  Chmela,  Po   udělení  nové  klasifikace  budou  do  reprezentace  zařazeni  Miroslav  Brožek, Nela  
Kemlinková.  Vedením  realizačního  týmu  byl  znovu  pověřen  PhDr.  Půlpán  David.  Informace  o  účasti  na  
mezinárodních bodovacích turnajích a reprezentace podá PhDr. Půlpán David na tel. čísle: 775115476.

9. Hráči (kteří v reprezentaci  ještě nejsou), umístění na prvních místech ve svých kategoriích na posledním MČR  
jednotlivců, tzn.  na prvním místě v TT6-7, na prvním místě v TT8, na prvním místě v TT9 a na prvním místě  
v TT10, mají nárok se zúčastnit  mezinárodního turnaje,  odkud se započítávají body do světového žebříčku.  Na  
mezinárodním turnaji se před samotným turnajem musí zúčastnit mezinárodní klasifikace, která je součástí turnaje 
a koná se zpravidla cca 2 dny před turnajem.

Dále  je  zapotřebí,  aby  jednotlivé  oddíly  počítaly  ve svém rozpočtu  na  další  soutěžní  období  s tím,  aby svého  
případného kvalifikovaného hráče z M ČR na mezinárodní turnaj – 1 turnaj = cca 15 000,- (startovné, ubytování,  
strava), byly  schopni  finančně  zabezpečit.  Co  se  týče  místa  konání  mezinárodního  turnaje,  tak  budeme  vždy  
směřovat k tomu, aby se případně kvalifikovaný hráč, zúčastnil svého prvního mezinárodního turnaje na domácí půdě
v Ostravě a byla pro něj tak  jednodušší,  a  méně  nákladná  doprava.  Navíc  na  turnaji  v Ostravě  bývá  zpravidla  
klasifikátor ze Slovenska, takže nebude v podstatě žádná jazyková bariéra.

10. příloha: Volební řád

zápis schválili členové STK 17.6.2020
zápis zpracoval  Petr Bureš
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