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Úvod
Současná situace řízení stolního tenisu na mezinárodní úrovni je charakterizována mj. tím, že neexistuje žádná
mezinárodní autorita, která by řídila nebo koordinovala veškerý stolní tenis hráčů se zdravotním postiženým bez
ohledu na jednotlivé typy a stupně zdravotního postižení. Důvodem je pravděpodobně mj. fakt, že některé typy
postižení vyžadují specifické podmínky, a tedy i způsob řízení. Proto je stolní tenis zdravotně postižených
sportovců na mezinárodní úrovni řízen více subjekty, pod jejichž záštitou jsou organizovány turnaje pro stolní
tenisty různého typu a stupně postižení. Situace z mezinárodní úrovně se následně přenáší i na úroveň národní.
Po zohlednění stavu řízení stolního tenisu na mezinárodní úrovni se zástupci (dle abecedy) ČAST,
ČATHS, ČPS1) a ČSMPS, tzn. svazů, jejichž hráči se účastní mezinárodních turnajů řízených ITTF PTT,
dohodli na společném řízení, resp. koordinaci činnosti stolního po záštitou ČAST.
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Zapojení dalších svazů (ČHSO a ČSNS) pod společnou koordinaci ČAST nepovažují zástupci výše uvedených
svazů v současné době za vhodné z toho důvodu, aby na národní úrovni byla zachována logika z úrovně
mezinárodní, kdy ITTF PTT řídí a zastřešuje pouze turnaje určené pro hráče tříd 1-11, což jsou právě hráči
působící v ČAST / ČATHS / ČPS / ČSMPS. Z výše uvedeného vyplývá nutnost zajistit činnost ČSNS a ČHSO
pod jiným gestorem/gestory. Obdobná situace se může (částečně) týkat i hráčů z ČSMPS a ČPS, kteří mají
některé své soutěže organizovány jinými mezinárodními autoritami, než je ITTF PTT (VIRTUS, SUDS/ITTADS,
IWAS).
Poznámka:
1)
ČPS = dříve ČSTPS; od roku 2021 vystupuje ČSTPS pod novým názvem Český PARA sport (zkratka ČPS).

Upozornění
Tato Koncepce vychází z Koncepce rozvoje stolního tenisu 2020-2022 předložené → NSA v rámci výzvy 2020.
V této Koncepci jsou vzhledem k omezení sportovní činnosti v době opatření proti COVID uvedeny některé
(především statistické) údaje platné k roku 2020, tzn. tak, jak byly uvedeny v Koncepce rozvoje PARA stolního
tenisu 2020-2022 předložené → NSA v rámci výzvy 2020.

Použité zkratky
ASTV

Asociace stolního tenisu vozíčkářů

CP- ISRA

Cerebral Palsy International Sports and Recreation Association

ČAST

Česká asociace stolního tenisu

ČATHS

Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

ČFSH

Česká federace Spastic Handicap

ČHSO

České hnutí speciálních olympiád

ČOV

Český olympijský výbor

ČP

Český pohár

ČPS

Český PARA sport

ČPV

Český paralympijský výbor

ČSMPS

Český svaz mentálně postižených sportovců

ČSNS

Český svaz neslyšících sportovců

ČSTPS

Český svaz tělesně postižených sportovců

ČSZPS

Český svaz zrakově postižených sportovců

ČUS

Česká unie sportu

DPP

Dohoda o provedení práce

EPC

European Paralympic Committee
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EPYG

European Paralympic Youth Games

FSPS MUNI

Fakulta sportovních studií Masarykovy Univerzity

FTK UP

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého

FTVS UK

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

ICSD

International Committee of Sports for the Deaf

IPC

International Paralympic Committee

ITTADS

International Table Tennis Association for Down Syndrome

ITTF

International Table Tennis Federation

IWAS

International Wheelchair and Amputee Sports Federation

MČR

Mistrovství České republiky

ME

Mistrovství Evropy

MS

Mistrovství světa

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

NA

Národní autorita

ODM

Olympiáda dětí a mládeže

PARA ST

Para stolní tenis

PG/PH

Paralympic Games / paralympijské hry

PTT

Para Table Tennis

SK

Sportovní klub

SKST

Sportovní klub stolního tenisu

SKV

Sportovní klub vozíčkářů

SKVZR

Sportovní klub vozíčkářů Západočeského regionu

SO

Special Olympics

ST

Stolní tenis

STK

Sportovně-technická komise

SUDS

Sports Union for athletes with Down Syndrome

TJ

Tělovýchovná jednota

TJ ZPS

Tělovýchovná jednota zdravotně postižených sportovců

TP

Tělesné postižení
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TT1-5

PARA ST sedících

TT6-10

PARA ST stojících

TT11

PARA ST intelektově znevýhodněných

UZPS

Unie zdravotně postižených sportovců

VFN

Všeobecná fakultní nemocnice

VV

Výkonný výbor

VIRTUS
(dříve INAS)

World Intellectual Impairment Sport
International Sports Federation for Persons with Intellectual Disability

VSC

Vysokoškolské sportovní centrum

ZPS

Zdravotně postižení sportovci

1. Historie PARA ST v ČR
1a) Od kdy se PARA ST v ČR realizuje
Možnost prvního kontaktu se stolním tenisem měli jedinci s tělesným postižením ve Velké Británii, v malém
městečku Stoke Mandeville v roce 1955. V místní nemocnici si v létě v roce 1955 poprvé pacienti vyzkoušeli
stolní tenis. Nicméně první myšlenka uspořádat hry pro jedince s tělesným postižením vzešla od Ludwiga
Guttmanna již v roce 1948 právě ve Stoke Mandevillské nemocnici, které jsou známé jako první Stoke
Mandevillské hry. Avšak ve stejném roce 1948 byly v Československé republice cca o 3 měsíce dříve, než ve
Stoke Mandeville uspořádány první Kladrubské hry pro osoby s tělesným postižením a stolní tenis byl jejich
součástí. O pořádání těchto her se zasloužil Vojmír Srdečný. Na základě dostupných zdrojů tudíž můžeme
označit rok 1948 jako rok, kdy se jedinci s tělesným postižením poprvé dostali do kontaktu se stolním tenisem
ve světě, respektive v Československé republice.
Nicméně Stoke Mandeville je považováno za rodiště paralympijského hnutí jako takového a Guttmann za „otce
paralympismu“, protože z jeho popudu se v Římě v roce 1960 konaly první oficiální PH a stolní tenis opět
nechyběl. Stolní tenis patří mezi pětici nejvíce rozšířených sportů na světě, a také je jeden z nejvíce populárních
raketových sportů mezi jedinci se specifickými potřebami.
V roce 1967 se konalo první mistrovství republiky, kterého se zúčastnilo 21 hráčů a hrálo se bez rozdělení do
jednotlivých klasifikačních tříd. Až na druhém mistrovství republiky v roce 1968 se vytvořila jakási forma
klasifikačních tříd a to: lehčí postižení, střední postižení a nejtěžší postižení.
V roce 1977 již byly 4 klasifikační třídy: lehčí, střední, těžší a nejtěžší postižení. Nicméně hned v následujícím
roce 1978 se 4 třídy zredukovaly pouze na 2: lehčí a těžší postižení. První MS se konalo v roce 1982 a první
ME v roce 1983, přičemž v roce 1983 byla sepsána první podrobná klasifikace, která prošla schválením ITTF a
od roku 1992 platí rozdělení současných klasifikačních tříd TT1-10, kterými se Česká republika také řídí. Co se
týče třídy TT11, tak ta byla poprvé součástí PH v Sydney v roce 2000.
Zdroj: David Půlpán (diplomová práce, 2019)
Co se týče počtu sportovců a zemí provozujících stolní tenis, je stolní tenis třetím největším
paralympijským sportem.
Zdroj: www.paralympic.cz
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Stolní tenis patří k tradičním a historicky i nejúspěšnějším sportům. Rozdělení stolního tenisu na sekci sedících
a stojících poukazuje na specifika obou z nich a reflektuje klasifikační rozdělení dle typu postižení TT1-5 jsou
klasifikační třídy pro sedící a TT6-10 jsou třídy pro stojící. PARA ST je řízen od roku 2007 mezinárodní federací
ITTF, ve které je sekce PTT. K 15. 7. 2020 bylo na světovém žebříčku vedeno 553 hráčů sedících, 658 hráčů
stojících a 109 hráčů ve třídě TT11 - pro hráče s intelektovým znevýhodněním. Aktuální světový žebříček tedy
disponuje celkem 1 320 hráči. Zastoupení hráčů ČR ve světovém žebříčku; ČPS: 17, ČATHS: 3 a ČSMPS: 3.
Zdroje: www.ceskyparasport.cz, www.ipttc.org
Relevantní odkazy:
https://www.paralympic.org/news/sport-week-history-table-tennis
https://en.wikipedia.org/wiki/Para_table_tennis
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Para_Table_Tennis_Championships
http://www.ipttc.org/rating/
Stolní tenis neslyšících je řízen mezinárodní federací ICSD https://www.deaflympics.com/sports/TT na národní
úrovni pak ČSNS (Český svaz neslyšících sportovců).

1b) Kolik subjektů s celorepublikovou působností stolní tenis realizuje
Subjekty, jejich hráči se účastní mezinárodních turnajů řízených ITTF PTT
ČAST

Česká asociace stolního tenisu

www.ping-pong.cz

ČATHS

Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

www.caths.cz

ČSMPS

Český svaz mentálně postižených sportovců

www.csmps.cz

ČPS

Český PARA sport

www.ceskyparasport.cz

Ostatní subjekty
ČHSO

České hnutí speciálních olympiád

www.specialolympics.cz

ČSNS

Český svaz neslyšících sportovců

www.csns-sport.cz

1c) Který ze subjektů je členem mezinárodní autority
Národní autority ve vazbě na mezinárodní autority řídící/zastřešující mezinárodní turnaje řízené ITTF PTT
ČAST

Člen ITTF

v roli NA pro turnaje pořádané ITTF PTT

ČPV

Člen IPC

v roli NA pro PH a EPYG

Ostatní národní autority
ČSMPS

Člen VIRTUS

v roli NA pro turnaje pořádané VIRTUS
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Člen SUDS/ITTADS

v roli NA pro turnaje pořádané SUDS, resp. ITTADS

ČPS

Člen IWAS

v roli NA pro turnaje pořádané IWAS

ČATHS

Přidružený člen IWAS

v roli NA pro turnaje pořádané IWAS

ČHSO

Člen SO

v roli NA pro turnaje pořádané SO

ČSNS

Člen ICSD

v roli NA pro turnaje pořádané ICSD

1d) Historie spolupráce mezi subjekty uvedenými v bodě 1 b)
Spolupráce na úrovni subjektů resp. svazů
Na úrovni vedení svazů je historická i aktuální spolupráce minimální a vztahy jsou (až na výjimky) neutrální až
konkurenční. To je dáno (dle našeho názoru) objektivním historickým vývojem, kdy různé okolnosti vedly ke
vzniku více subjektů na národní úrovni, ale zřejmě také systémem financování, kdy se více subjektů uchází o
příslušnou část z finančního rozpočtu určeného na sport zdravotně postižených a v neposlední řadě
jednostranným zaměřením jednotlivých svazů na podporu jejich vlastních členů, tzn. členů svazů dle typu
postižení. Tento svým způsobem pochopitelný konkurenční vztah mezi subjekty bohužel nepřispívá k
jednotnému řízení nebo koordinaci v oblastech, ve kterých jsou společné řízení/koordinace vhodné nebo
dokonce nutné. Na mezinárodní úrovni se odstoupilo od řízení dle typu postižení vznikem IPC (1989), bohužel
tento vývoj nebyl v ČPV nijak reflektován a je nadále udržováno řízení podle typu postižení prostřednictvím 5,
respektive 6 členů ČPV (ČPS, ČFSH, ČSZPS, ČSMPS, ČSNS jako zakládající členové a ČATHS od roku 2005).

Spolupráce na úrovni ST
Na rozdíl od svazové úrovně jsou vztahy na úrovni hráčské dobré až výborné se snahou všech o spolupráci a
vzájemnou koordinaci, především (ale nejen) na úrovni reprezentace na turnajích ITTF PTT, kde je společné
řízení/koordinace vhodná nebo dokonce nutná.
Bez ohledu na výše uvedené je zřejmé, že si subjekty zainteresované na účasti ITTF PTT (tzn. ČAST, ČATHS,
ČSMPS a ČPS) uvědomují potřebu změnit současný stav v nevyhovujících oblastech - dokladem je tato
společně předložená Koncepce.

2. Současný stav
Na základě informací uvedených v kapitolách 0, 1 a 2 považujeme současný stav PARA ST na národní úrovni
jako dobrý s poměrně bohatou nabídkou tréninkových a zápasových možností. PARA ST je řízen několika
subjekty, což vede v některých oblastech k nedostatečné koordinaci a využití potenciálu PARA ST a na tento
fakt reaguje námi předložená Koncepce.

2a) Název mezinárodní autority a počet s uvedením počtu členů
Mezinárodní autority pro turnaje řízené ITTF PTT
ITTF

International Table Tennis Federation

www.ittf.com
www.ipttc.org
www.directory.ittf.com/#/home

Počet členů: 226
IPC

International Paralympic Committee - pouze PG
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www.paralympic.org
www.paralympic.org/table-tennis

www.paralympic.org/teams-npc

Počet členů: 182

2b) Počet SK/TJ, sportovců, trenérů, rozhodčích, dobrovolníků, funkcionářů
Subjekty, jejich hráči se účastní mezinárodních turnajů řízených ITTF PTT

ČAST – údaje k 30. 6. 2020
Kluby

Sportovci

Trenéři

Rozhodčí

Dobrovolníci

Počet:

1267

Komentář

Předpokládáme zapojení sportovců s hendikepem do stávajících klubů.

Počet:

23938

Komentář

Aktivně sportující členové ČAST zařazení na soupiskách družstev jednotlivých
klubů v dané sezóně (2019 - 2020) někteří stolní tenisté para jsou součástí této
členské základny prostřednictvím klubů nepostižených, kde hrají soutěže ČAST

Počet:

1290

Komentář

Předpokládáme spolupráci v oblasti školení trenérů pro para sportovce.

Počet:

1960 ČAST dodává rozhodčí pro akce

Komentář

Úpravy týkající se para sportovců jsou součástí pravidel ITTF. ČAST dodává
rozhodčí na akce PARA ST.

Počet:

Neeviduje se

Komentář
Funkcionáři

Počet:

Neeviduje se

Komentář
Zdroj: online registr členské základny ČAST k 30. 6. 2020
https://registr.ping-pong.cz/htm/zakladna/?sezona=2019
https://registr.ping-pong.cz/htm/treneri/
https://registr.ping-pong.cz/htm/rozhodci/

ČATHS
Počet:

2

7

Kluby

Komentář

Existuje spolupráce mezi 2 kluby, které sdružují stolní tenisty, zaštítěné v
ČATHS: SKST Baník Havířov a SKST Cheb.

Sportovci

Počet:

10

Komentář

5-6 sportovců na vrcholové úrovni - Stolnímu tenisu se dále věnují další sportovci
na rekreační úrovni.

Počet:

0

Komentář

V současné době ČATHS bohužel nedisponuje žádným reprezentačním
trenérem. Sportovci se připravují individuálně, případně v jejich TJ/SK.

Počet:

1

Trenéři

Rozhodčí

Komentář
Dobrovolníci

Funkcionáři

Počet:

Nelze určit

Komentář

V závislosti na akce konané v daném roce. Databáze dobrovolníků neexistuje.

Počet:

2

Komentář

Vedoucí sekce ST ČATHS, manažer státní reprezentace ČATHS

ČSMPS
Kluby

Sportovci

Trenéři

Rozhodčí

Dobrovolníci

Počet:

32

Komentář

Celkový počet klubů ČSMPS, ST se hraje ve většině klubů.

Počet:

2221

Komentář

Celkový počet sportovců ČSMPS, kvalifikovaný odhad počtu stolních tenistů je
500 (včetně hráčů spíše rekreačních).

Počet:

viz Komentář

Komentář

Informace o počtu oficiálně certifikovaných trenérů (členů ČSMPS) není v
současné chvíli k dispozici.
Na úrovni reprezentace působí 1 trenér licence B + 2 trenéři licence C.

Počet:

viz Komentář

Komentář

Informace o počtu oficiálně certifikovaných rozhodčích (členů ČSMPS) není v
současné chvíli k dispozici.

Počet:

viz Komentář

8

Funkcionáři

Komentář

Dobrovolníci podporující akce ST nejsou nikde evidováni - jejich počet je
proměnlivý podle potřeb pořádaných akcí. Velmi hrubým odhadem může být
počet dobrovolníků cca 50-100 za rok.

Počet:

viz Komentář

Komentář

Na úrovni svazové působí 1 garant ST + další funkcionáři řídící svaz: členy
výkonného výboru svazu je 7 osob.
Na úrovni klubové nejsou žádní funkcionáři specializovaní na ST - lidé ve vedení
klub jsou (až na výjimky) zároveň spíše trenéry jednotlivých sportů (tedy i ST)
než funkcionáři.
ČPS - TT1-5

Kluby

Sportovci

Trenéři

Rozhodčí

Dobrovolníci

Funkcionáři

Počet:

10

Komentář

SK Moravia Brno, SK Nové Město nad Metují, TJ Sokol Lhůta, TJ Invaclub
Loštice, SKV Nezlomeni Pardubice, SKV Praha, SKV Ostrava a SKV Otrokovice,
SKVZR Cheb, Klub handicapovaných Euro-Club Handicap Jilemnice

Počet:

67

Komentář

Hráči účastnící se ČP, plus hráči na klubové úrovni, kteří se ČP neúčastní;
přesné počty takových hráčů nemáme k dispozici.

Počet:

1 reprezentační trenér, ostatní trenéři jsou na klubové úrovni, - většinou s licencí
ČAST (celkový počet trenérů dle registru ČASTu k 24. 7. 2020 - 1290), někteří
trenéři jsou bez licence, ale čerpají z osobních dlouholetých zkušeností

Komentář

Informace o počtu oficiálně certifikovaných trenérů (členů ČPS) není v současné
chvíli k dispozici. Systém vzdělávání trenérů pro para sportovce není. Je nutné
zajistit větší spolupráci s fakultami zaměřenými na tělesnou výchovy a sport;
zejména: FTVS UK, FSPS MUNI a FTK UP.

Počet:

Při pořádání turnajů se využívají rozhodčí ČAST (celkový počet rozhodčích dle
registru ČASTu k 24. 7. 2020 - 1960), kteří jsou školení dle pravidel ITTF, jejichž
součástí je modifikace pravidel ITTF PTT.

Komentář

Informace o počtu oficiálně certifikovaných rozhodčích (členů ČPS) není v
současné chvíli k dispozici.

Počet:

20-30 na jednotlivé akce a cca 5 dobrovolníků na klub

Komentář

Dobrovolníci podporující akce PARA ST nejsou nikde evidováni - jejich počet je
proměnlivý podle potřeb pořádaných akcí.

Počet:

5 členů STK a realizační tým plus 2-3 na klub

Komentář

Na svazové úrovni (ČPS) působí STK a realizační tým stolní tenisu TP - 5 členů
Lidé ve vedení klubů jsou většinou multifunkční a pracují na dobrovolnické bázi
případně s minimální podporou prostřednictvím DPP
ČPS - TT6-10
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Kluby

Sportovci

Trenéři

Rozhodčí

Dobrovolníci

Funkcionáři

Počet:

6

Komentář

TJ Labe Kolín, TJ Slovan Svoboda Praha, TJ Jičín, TJ ZPS Čechie Hradec
Králové, TJ ZPS Sokol Lhůta a SK Janské Lázně.

Počet:

43

Komentář

Dle výsledků Ligy bez Bariér, oblastních přeborů a MČR, plus hráči na klubové
úrovni, kteří se Ligy bez Bariér, oblastních přeborů a MČR neúčastní; přesné
počty takových hráčů nemáme k dispozici.

Počet:

Reprezentační trenér v současné době není, trenéři jsou na klubové úrovni, většinou s licencí ČAST, někteří trenéři jsou bez licence, ale čerpají z osobních
dlouholetých zkušeností.

Komentář

Informace o počtu oficiálně certifikovaných trenérů (členů ČPS) není v současné
chvíli k dispozici.

Počet:

Při pořádání turnajů se využívají rozhodčí ČAST, kteří jsou školení dle pravidel
ITTF, jejichž součástí je modifikace pravidel ITTF PTT.

Komentář

Informace o počtu oficiálně certifikovaných rozhodčích (členů ČPS) není v
současné chvíli k dispozici.

Počet:

20-30 na jednotlivé akce a cca 5 dobrovolníků na klub.

Komentář

Dobrovolníci podporující akce PARA ST nejsou nikde evidováni - jejich počet je
proměnlivý podle potřeb pořádaných akcí.

Počet:

5 členů STK a realizačního týmu, 2-3 na klub.

Komentář

Na svazové úrovni (ČPS) působí STK a realizační tým stolní tenisu TP - 5 členů.
Lidé ve vedení klubů jsou multifunkční a pracují většinou na dobrovolnické bázi
případně DPP.

2c) Systém práce s mládeží a talenty
Subjekty, jejichž hráči se účastní mezinárodních turnajů řízených ITTF PTT
ČAST

Není systematická činnost v rámci PARA ST. Při práci s mládeží bude ČAST prezentovat i
para sport.

ČATHS

Vzhledem absenci státních prostředků, alokovaných na mládež a na začínající sportovce, je
práce s mládeží velmi složitá. Veškeré nábory a hledání talentů, či práce s nimi probíhá na
úrovni klubů.

ČSMPS

Práce s mládeží je záležitostí klubů bez systematického centrálního řízení, koordinace nebo
podpory ze strany svazu s výjimkou nepravidelné finanční nebo materiální podpory.
Talenty pro reprezentační úroveň jsou podchyceny na základě doporučení klubových trenérů
a výsledků/výkonnosti na MČR a zařazeny do standardní přípravy reprezentačního týmu
ČSMPS. Příprava na úrovni reprezentace ČSMPS zahrnuje obvykle 4 víkendová soustředění
za rok + 1 týdenní letní soustředění + účast na národních turnajích pořádaných obvykle v
rámci ČPS, které jsou považovány i za přípravu na turnaje mezinárodní. Základem rozvoje
talentů v ČSMPS je ale klubová příprava, kde je obvykle limitem nedostatek kvalitních trenérů
vhodných pro trénování sportovců s mentálním postižením.
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Stolní tenis v ČSMPS je specifický mj. v tom, že klubová činnost se odehrává (až na výjimky)
v rámci speciálních škol nebo ústavů, ve většině případů v rámci školních “kroužků”. V
důsledku změn ve speciálním školství (inkluze) a sociální sféře (rušení ústavů) klesá počet
zájemců o stolní tenis v klubech ČSMPS. Nábor nových hráčů s mentálním postižením na
běžných školách zatím v podstatě nefunguje, pravděpodobně z důvodu nedostatku trenérů,
resp. lidí ochotných věnovat se stolnímu tenisu ve svém volném čase. To je zřejmě hlavní
důvod nižšího počtu hráčů (vedle těch objektivních, kdy obecně klesá počet zájemců o sport,
resp. kdy zájemci o sport dávají přednost sportům populárnějším) a že problémem spíše není
nedostatek finančních prostředků na trenéry nebo na pronájem prostor, které je možné získat
v rámci programy KLUBY.
ČPS

V roce 2019 proběhlo reprezentační soustředění s náborem nových hráčů, prezentace sportu
na úrovní konference FTVS, na úrovni Kliniky rehabilitačního lékařství VFN, České asociace
paraplegiků, Centra Paraple, rehabilitační ústavy apod. Větší propojení a spolupráce s výše
uvedenými je žádoucí.

2d) Systém organizace soutěží
Subjekty, jejichž hráči se účastní mezinárodních turnajů řízených ITTF PTT
ČAST

ČAST je jediným uznaným subjektem, který je smluvní stranou pro ITTF pro uspořádání
mezinárodního turnaje ITTF Czech Para Open a ČAST by byla jediným uznaným subjektem,
který by byl smluvní stranou pro ITTF v případě pověření k organizaci a uspořádání turnaje o
světové tituly. Je plně v kompetenci VV ČAST rozhodnout o tom, zda turnaj, jejímž
pořadatelstvím je ČAST pověřena, uspořádá vlastními silami nebo pořadatelstvím smluvně
pověří jiný subjekt – např. členský klub.
V rámci domácích soutěží ČAST samostatně žádné domácí mistrovské soutěže do roku 2020,
toto bylo plně na ostatních spolcích ZPS. Předpokládá se ale změna od roku 2021 po
předložení této Koncepce.

ČATHS

ČATHS ve stolním tenise nepořádá žádné soutěže.

ČSMPS

Jsou pořádány jednorázové turnaje organizované jednotlivými kluby:
❖ Regionální přebory
❖ MČR
❖ Neoficiální turnaje

ČPS TT1-5

❖
❖
❖
❖

MČR jednotlivců
MČR klubů
Mezinárodní turnaj - Středoevropská liga
Český pohár

V rámci sedících, tzn. TT1-5 se koná dlouhodobá soutěž Český pohár, který se skládá z
9-11 turnajů (v roce 2019 bylo uspořádáno 11 turnajů) pořádaných kluby, které jsou
uvedeny v kapitole 2b. Dále je organizováno MČR jednotlivců a MČR klubů. Jednou ročně
je též pořádána Středoevropská liga (tohoto turnaje se zúčastňují hráči ze zemí střední a
východní Evropy).
ČPS TT6-10

❖
❖
❖
❖

Liga bez Bariér
MČR jednotlivců
Mezinárodní středoevropské turnaje družstev
Oblastní přebory jednotlivců
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V rámci stojících, tzn. TT6-10 se koná dlouhodobá soutěž družstev, tzv. Liga bez Bariér, které
se účastní všech 6 klubů uvedených v kapitole 2b). Dále se konají oblastní přebory jednotlivců,
MČR jednotlivců a v neposlední řadě významné mezinárodní středoevropské turnaje družstev,
které podle dostupných informací nemají ve střední Evropě obdoby.

2e) Spolupráce mezi subjekty uvedenými v bodech 1 b, 1c
Subjekty, jejich hráči se účastní mezinárodních turnajů řízených ITTF PTT
ČAST

ČATHS

ČSMPS

ČPS

ČAST

ČAST s ČPV spolupracuje na bázi administrativy, konkrétně přihlašování sportovců
na akce ITTF. Vedení ST ČATHS vypracuje přihláškový formulář na akce ITTF (týká
se pouze kategorií (TT 1-5 - vozíčkáři), následně odešle na sekretariát ČPV. ČPV
následně přihlášky zkompletuje od všech subjektů a odesílá pořadateli.

ČPV

Spolupráce s ČPV byla při odesílání přihlášek na soutěže ITTF.

ČAST

Dosud nebyla jakákoliv spolupráce nutná.

ČPV

ČATHS s ČPV spolupracuje na bázi administrativy, konkrétně přihlašování
sportovců na akce ITTF. Vedení ST ČATHS vypracuje přihláškový formulář na akce
ITTF, následně odešle na sekretariát ČPV. ČPV následně přihlášky zkompletuje od
všech subjektů a odesílá pořadateli.

ČAST

Na úrovni svazové jednorázová spolupráce v souvislosti s pořádáním INAS ME
2014 a INAS MS 2017:
❖ materiální podpora (stoly, ohrádky, síťky,počítadla, apod.)
❖ “diplomatická” záštita nad pořádáním turnaje
❖ marketingová podpora (propagace)
Na úrovni jednotlivců (hráčů, trenérů, rozhodčích) standardní spolupráce v případě
členů ČAST - účast v soutěžích pořádaných ČAST, využití standardních procesů
školení a certifikace trenérů a rozhodčích.
Na úrovni klubové, resp. školní zapojení do akcí pořádaných ČAST (Všichni za
stůl).

ČPV

Na úrovni ST spolupráce na úrovni administrativní při přihlašování hráčů na
mezinárodní turnaje.

ČAST

Zatím pouze v případě přefakturací nákladů na akce ITTF, jednání na seminářích,
konferencích.

ČPV

ČPS odesílá podklady k odeslání přihlášek na mezinárodní turnaje a PH ČPV. Za
problematické považujeme např. zrušení dvou míst na kvalifikačním turnaji na PH
2020 v roce 2019, neodeslání žádosti o divokou kartu na PH 2016, nezapočítávání
výsledků z ME ITTF PTT mezi výkonné sportovce, nulová podpora ze strany
nadnárodního partnera Toyoty, nemožnost odborníků za sport podílet se na řízení jednání VG a přípravného štábu pro PH jsou uzavřená pro jednoho zástupce za svaz
apod.

2f) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi
Subjekty, jejichž hráči se účastní mezinárodních turnajů řízených ITTF PTT
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ČAST

ČATHS

ČSMPS

ČPS

ČPV

viz předchozí kapitola.

UZPS

Žádná spolupráce nebyla dosud nutná.

ČPV

viz předchozí kapitola.

UZPS

ČATHS s UZPS na úrovni stolního tenisu nijak nespolupracuje, toto platí vesměs
pro všechna sportovní odvětví.

ČPV

viz předchozí kapitola.

UZPS

Na úrovni ST neprobíhá žádná spolupráce.

ČPV

viz předchozí kapitola.

UZPS

UZPS fakticky nevyvíjí žádnou činnost, kromě přeposílání zpráv z ČUSu do svazů,
ale tyto informace jsou z ČUS také rozesílány přímo do svazů. Historicky měla UZPS
význam v době, kdy se přes UZPS rozdělovaly státní prostředky MŠMT. Spolupráci
s ČUS by bylo možné využít pro prezentaci para sportu a administrativnězpravodajský servis přímo klubům.

3. Vize na období 2021-2022
Realizace vize ITTF: Table Tennis. For all. For life.
Základní vizí pro období 2021-2022 je systémové řízení a koordinace PARA ST (tzn. svazů, jejich hráči se
účastní mezinárodních turnajů řízených ITTF PTT - tedy sportovců s tělesným a mentálním hendikepem) pod
záštitou ČAST tak, aby byla (mj.) naplněna vize ITTF.
Realizace vize by kromě zvýšení členské základny a vytvoření podmínek pro úspěšnou reprezentaci na
mezinárodních vrcholných turnajích měla představit veřejnosti stolní tenis jako sport pro všechny v duchu motta
ITTF PTT ME 2017 Net is the Only Barrier.
Jedním ze základních principů při realizaci této Koncepce je zachování všech dobrých prvků současného PARA
ST a jejich doplnění v oblastech, které vyžadují zlepšení.

3a) Spolupráce mezi subjekty uvedenými v bodech 1 b, 1c
V zájmu zajištění fungování a rozvoje ST budeme úzce spolupracovat s ČPV a těmi svazy ZPS, jejichž hráči
se účastní mezinárodních turnajů řízených ITTF PTT.

Spolupráce s ČPV
ČAST

ČPV

Vzhledem k tomu, že komunikaci s ITTF PTT a pořadateli mezinárodních turnajů řízených
ITTF PTT převezme (dle této Koncepce) ČAST, bude dle našeho předpokladu spolupráce
ČAST s ČPV omezena na administrativu související s PH/EPYG. V případě, že ČPV bude
mít v PARA sportu nadále svoji pozici (což reálně předpokládáme, ale z pozice ST nám
nepřísluší spekulovat o tom, jaká tato pozice ČPV bude), bude ČAST s ČPV spolupracovat
v rámci příslušných oblastí, které bude ČPV řídit/koordinovat. Příkladem může být
generální partnerství se společností TOYOTA, apod. To samozřejmě za předpokladu, že
ČPV bude považovat ČAST za partnera k jednání.
Cílem je, aby se ČAST stala řádným členem ČPV.
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Spolupráce se subjekty, jejich hráči se účastní mezinárodních turnajů řízených ITTF PTT
ČAST

ČATHS
ČSMPS
ČPS

Spolupráce s těmito svazy je základem fungování PARA ST pod záštitou ČAST.
ČAST bude s uvedenými svazy ZPS velmi úzce spolupracovat ve všech oblastech, které
bude vhodné/nutné společně koordinovat. Obecně se to týká všech oblastí ST, které
nebude vhodné řešit na úrovni ČAST. Zástupci uvedených svazů budou členy Komise
ZPS v rámci ČAST.
Spolupráce ČAST s jednotlivými svazy ZPS může být odlišná s ohledem na jejich
specifika. Příkladem je situace hráčů z ČSMPS a ČPS, kteří mají některé své turnaje
organizovány jinými mezinárodními autoritami, než je ITTF PTT (IWAS, VIRTUS, ITTADS,
CP- ISRA).
Spolupráci očekáváme v oblastech prezentace sportu veřejnosti a cílové skupině osob s
hendikepem.
Spolupráce s ostatními subjekty

ČAST

ČHSO
ČSNS

Vzhledem k tomu že, hráči ČHSO a ČSNS mají mezinárodní turnaje řízené jinými
mezinárodními autoritami, než je ITTF PTT, nepředpokládáme pro nejbližší dobu s
uvedenými subjekty bližší spolupráci. Zároveň platí, že předpokládáme s těmito subjekty
udržovat partnerské vztahy minimálně na úrovni vzájemné informovanosti v rámci ST.

3b) Organizační struktura sportovního odvětví
V rámci struktury ČAST byla na jednání VV ČAST dne 28. 7. 2020 vytvořena Komise zdravotně postižených
sportovců v rámci ČAST – PARA ST. Komise PARA ST se zastoupením všech svazů ZPS, jejichž hráči se
účastní mezinárodních turnajů řízených ITTF PTT.

VV ČAST
Komise

ČATHS

ČSMPS

ČSTPS

Kluby /
Principy a pravidla fungování Komise PARA ST budou stanoveny v období 8-10/2021.
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3c) Systém organizace soutěží
Na území ČR zajistíme pořádání turnajů a soutěží minimálně v současném rozsahu.
Pro pořádání turnajů platí obecné pravidlo (s možnými výjimkami) - turnaje mezinárodního a republikového
charakteru na území ČR pořádají jednotlivé svazy ZPS resp. oddíly svazů ZPS pod záštitou ČAST. Turnaje
regionálního charakteru pořádají jednotlivé svazy ZPS resp. oddíly svazů ZPS samostatně.

Turnaj / Soutěž

Současný pořadatel

Nový pořadatel

ITT PTT Czech Open

ČAST

ČAST

Mezinárodní turnaj pro vybrané hráče
- reprezentanty.

MČR TT1-5

ČAST

ČAST

MČR TT6-10

ČPS

ČAST/ČPS

Společné TT1-10 bez ohledu na
členství ve svazu ZPS. S ohledem na
specifické potřeby TT1-5 se může
ukázat jako vhodnější samostatné
MČR pro TT1-5 a TT6-10.

MČR TT11

ČSMSP

ČAST/ČSMPS

Reálně beze změny - vzhledem k
nutnému
organizačnímu zajištění
(počet hráčů a jejich doprovody) není
reálné organizovat společně s TT110.

Český pohár

ČPS

ČAST/ČPS

Národní dlouhodobá týmová soutěž
pro týmy
TT1-5 bez ohledu na
členství ve svazu ZPS.

Liga bez bariér

ČPS

ČAST/ČPS

Národní dlouhodobá týmová soutěž
pro týmy TT1-10 bez ohledu na
členství ve svazu ZPS.

Středoevropská liga

ČPS

ČAST/ČPS

Mezinárodní dlouhodobá soutěž
jednotlivců a týmů pro TT1-5 (Česká
republika, Slovensko, Polsko a
Rakousko)

Pohár města Janské Lázně

ČPS

ČAST/ČPS

Mezinárodní turnaj týmů pro pozvané
týmy.

Pohár města Hradce Králové ČPS

ČAST/ČPS

Mezinárodní turnaj týmů pro pozvané
týmy.

Regionální přebory

Svazy ZPS

Beze změny.

Svazy ZPS

Poznámka

3d) Systém organizace reprezentace
Zajistíme jednotné řízení a koordinaci reprezentace PARA ST včetně realizačního týmu a jednotné
vystupování reprezentace PARA ST na mezinárodních turnajích.
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Přesné rozdělení kompetencí a jednotlivých procesů v rámci reprezentace PARA ST bude upřesněno do konce
roku 2021 včetně kvalifikačního a nominačního systému.
Počet trenérů a členů realizačního týmu se bude odvíjet od počtu reprezentantů a podle složení aktuální
reprezentace. Pokud budou v reprezentaci např. převažovat hráči v TT1-5, tak bude potřeba více asistentů.
Dlouhodobým cílem je obsazení všech tříd (TT1-TT11) muži / ženy na mezinárodních turnajích ITTF.

Komise
Vedoucí repre

Trenér

Trenéři
Trenér

Realizační tým
Fyzioter
Asisten
Psycho

Trenér

Reprezentační tým - základní kádr
Repre

Repre

Repre

Reprezentační tým - širší kádr
Repre

Repre

Repre

3e) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi
V zájmu zajištění fungování a rozvoje ST budeme spolupracovat nejen s ČPV a UZPS, ale i s organizacemi
(nejen servisními) v této kapitole výslovně neuvedenými.

ČPV

Viz kapitola 3a)

UZPS

Aktuálně nepředpokládáme žádnou změnu současného stavu, tzn. spolupráci s
UZPS nevidíme z pohledu ST jako potřebnou.
Přitom platí podobně jako u ČPV: pokud UZPS bude mít v PARA sportu svoji
pozici, bude ČAST s UZPS spolupracovat v rámci příslušných oblastí, které bude
UZPS řídit/koordinovat.

ASTV

Občanské sdružení (spolek) ASTV = Asociace stolního tenisu vozíčkářů, vzniklo
v roce 2008 z důvodů zajištění finančních prostředků na stolní tenis v době, kdy
ČSTPS nebyl finančně podporován z ČPV / UZPS / MŠMT. ČPV vyloučil ČSTPS
a zastavil financování v roce 2005 (finanční prostředky byly nasměrovány do
ČATHS). K obnovení financování ČSTPS z MŠMT došlo v roce 2017.
V současné době je ASTV nadbytečná servisní organizace, která bude v nejbližší
době zrušena soudem. Veškeré informace, které se objevují na webu ASTV, jsou
postupně převáděny na webové stránky ČPS.

ČOV

Spolupráce s ČOV na zařazení PARA ST do programu ODM jako integrální
součást programu - prezentace sportu a inkluze.
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ČUS

Spolupráce s ČUS na úrovni prezentace sportu a šíření povědomí o PARA ST
např. projekt Sportuj s námi.

Další servisní organizace

S dalšími servisními organizacemi nepředpokládáme žádnou specifickou
spolupráci nad rámec spolupráce probíhající v současné době.

3f) Rozvojový program (systém práce s mládeží a novými talenty)
Zvýšení počtu aktivních hráčů a na to navazující výkonnostní rozvoj hráčů včetně hráčů talentovaných
považujeme za jeden z prioritních úkolů.
Zvýšení počtu hráčů a jejich výkonnostní úrovně zajistíme (kromě stávajících forem náboru) níže uvedeným
způsobem. Rozvojový program bude úzce navázán nejen na místní oddíly PARA ST, ale i oddíly ST.

Nábor
Místo náboru
Oddíly ST

Popis

Zaměření

Nábor ve sportovních klubech - oddílech ST, kde hrají hráči s TT6-10
tělesným postižením, kteří mohou být klasifikováni pro PARA ST.

Rehabilitační
ústavy, Nábor v rehabilitačních ústavech a spinálních jednotkách se týká lidí TT1-5
TT6-10
spinální
jednotky
a s tělesným postižením vzniklým v důsledku úrazu nebo nemoci.
centra pro osoby ZP
Běžné základní školy

Nábor na běžných základních školách se týká dětí s mentálním TT11
postižením i dětí s vrozeným tělesným postižením, případně TT1-10
tělesným postižením vzniklým v dětském věku.

Jiné

Kromě výše uvedených základních míst náboru budou dále
vytipována místa, která jsou navštěvována (osobně nebo
prostřednictvím internetu) osobami se zdravotním postižením.
Příkladem mohou být příslušné odbory městských úřadů,
internetová fóra, výrobci a prodejci rehabilitačních pomůcek,
výstavy, univerzitní prostředí apod.
Forma náboru

Popis

Cílové místo

Elektronická propagace

Elektronická propagace na webových Oddíly ST
stránkách a sociálních sítích včetně Rehabilitační ústavy
cílené e-mailové propagace.
Běžné základní školy

Osobní propagace - herní exhibice

Exhibice za účasti hráčů (osobností Rehabilitační ústavy
PARA ST a dalších hráčů, jejichž osobní Běžné základní školy
příběh může být motivující pro cílovou
skupinu) odpovídající kategorie (TT1-5,
TT6-10, TT11).

Tištěné letáky a jiné propagační tiskoviny

Letáky a další propagační tiskoviny Rehabilitační ústavy
distribuované na konkrétní místa ve Běžné základní školy
vazbě na osobní propagací.

Individuální jednání

Individuální jednání s potenciálními hráči Oddíly ST
PARA ST na základě jejich předchozího
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vytipování
propagace.

pomocí

elektronické

Systém práce s mládeží a talenty
Základ práce s mládeží (resp. obecně se všemi hráči) je a bude založen na práci v oddílech, které jsou pro
konkrétní hráče nejvhodnější z hlediska místní dostupnosti, typu postižení, podmínek v daném oddílu apod.
Předpokladem pro práci v oddílech je zajištění odpovídajících podmínek (prostory, materiální vybavení, trenéři,
sparingpartneři).
Na práci v oddílech bude navazovat práce s talenty, kdy na základě doporučení oddílových trenérů a posouzení
výkonnosti a perspektivy hráče ze strany reprezentačního trenéra/trenérů bude talentovaný hráč zařazen do
přípravy reprezentačního týmu.
Základní podmínkou efektivní práce s talenty je úzká spolupráce mezi reprezentačním a oddílovým trenérem.

3g) Mediální koncepce, práce s veřejností
Mediální koncepce a práce s veřejností bude vycházet z vize ITTF: Table Tennis. For all. For life.
Mediální koncepce PARA ST bude součástí celkové mediální koncepce ČAST. V praxi to bude znamenat, že
informace o PARA ST budou prezentovány stejným způsobem z hlediska rozsahu, formy, četnosti apod. jako je
prezentován ST. Totéž se týká práce s veřejností s tím, že budou zohledněna specifika PARA ST, pokud to
bude nutné a vhodné. Jedním ze specifik je spolupráce s institucemi, jejich činnost je (částečně) zaměřena na
osoby se zdravotním postižením - vysoké školy (příslušné obory/specializace), subjekty veřejné správy na
národní a regionální úrovni (ministerstva příslušného zaměření, krajské úřady, magistráty a městské úřady,
apod.). Pro propagaci a práci s veřejností budou dále využity akce subjektů specializovaných na ZPS - ČPV
(ČPS, ČFSH, ČSZPS, ČSMPS, ČSNS a ČATHS).
Pro efektivní definování mediální koncepce a práci s veřejností je (kromě vize ITTF) nutné definovat dlouhodobý
cíl a krátkodobé cíle PARA ST a tomu přizpůsobit mediální koncepci pro příslušné období. Prvním krokem
mediální propagace je (v souladu s filozofií této Koncepce) začlenění PARA ST pod ČAST. ČAST rovněž vyčlení
personální kapacity komise pro média a sociální sítě pro zlepšení informovanosti odborné i široké veřejnosti o
sportovních výsledcích a aktivitách PARA ST.

Vybrané příklady možné práce s veřejností:
❖ Vyhlašování nejlepších PARA ST v rámci výročních anket ČAST
❖ Exhibice hráčů PARA ST na turnajích ČAST (MČR, ale i mezinárodní turnaje, BTM apod.)
❖ Online přenos z ITTF PTT Czech Open a z dalších akcí na ping-pong.tv (specializovaný TV portál pro
stolní tenis financovaný ČAST), apod.

4. Současné podmínky pro provozování sportovního odvětví
Současné podmínky považujeme celkově za dobré s možností zlepšení v dílčích částech.

Finanční podmínky

Klubová úroveň

OK, v rámci programu KLUBY možno žádat mj. o finanční
prostředky na klubové trenéry a na pronájem prostor.

Repre úroveň

Financování stávajících výsledkově úspěšných reprezentantů
je relativně dostatečně zajištěno v rámci programu REPRE
(podmínky programu a výše podpory je samotným tématem
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přesahujícím tuto kapitolu) s výjimkou financování realizačního
týmu na mezinárodních turnajích.
V žádném programu (zřejmě) není zajištěno financování
začínajících reprezentantů a financování podpory členů širšího
kádru reprezentačních týmu, tzn. hráčů bez prokazatelných
nebo dostatečných výsledků.
Samostatnou
otázkou
je
odměňování
špičkových
reprezentantů za medailová umístění na vrcholných akcích a
obecně profesionalizace špičkových reprezentantů.
Materiální podmínky

Personální podmínky

Klubová úroveň

OK, v rámci programu KLUBY možno žádat mj. o materiální
vybavení.
V současné době je vybavení pro PARA ST velmi dobré,
výjimkou jsou občasné problémy hráčů TT1-5 s bezbariérovým
přístupem do heren a se stoly nevyhovujícím potřebám hráčů
na vozíku.

Repre úroveň

Pro hráče TT1-5 chybí investiční program na zakoupení
sportovních vozíků - v současné době tento nedostatek suplují
nadace.
Nedostatečné vybavení jednotným oblečením a vybavením.

Klubová úroveň

Viz finanční podmínky, ale přes dostupné finanční zajištění
bývá na klubové úrovni problém s kvalifikovanými trenéry se
zkušenostmi nutnými pro trénink osob se zdravotním
postižením - to se týká především hráčů TT1-5 a TT11.
V některých (menších) klubech může být problém i s
dostatečným počtem a kvalitou sparingpartnerů.

Repre úroveň

Na repre úrovni je stanoven 1 repre trenér pro TT1-5 a více
trenérů pro TT11. Kromě TT11, kde je zajištění trenéry
dostatečné (bez toho by ani nebyla možná účast hráčů této
kategorie), není trenérské zajištění ve třídách TT1-10
dostatečné a vede k nutnosti koučování spoluhráči nebo hře
bez kouče, což je do budoucna neúnosné, především kvůli
konkurenceschopnosti s reprezentanty ostatních států.
Nedostatečný realizační tým - fyzio, psycholog, asistenti.

5. Finanční zajištění činnosti
Pro financování PARA ST využijeme všechny dostupné zdroje, a to jak veřejné (dotační programy) tak
soukromé (komerční sponzoři).
Z kontextu informací uvedených v této Koncepci je zřejmé, jaké oblasti ve financování považujeme za vhodné
zlepšit resp. vyřešit; jsou to zejména:
❖ Financování realizačního týmu pro přípravu reprezentace PARA ST.
❖ Financování realizačního týmu pro účast PARA ST na mezinárodních turnajích.
❖ Financování podpory členů širšího kádru reprezentačních týmů
❖ Financování začínajících reprezentantů/talentů PARA ST
❖ Finanční zajištění organizace a zajištění dlouhodobých i jednorázových soutěží PARA ST
❖ Financování administrativního zajištění činnosti a organizace soutěží PARA ST.
❖ Financování nákupu sportovních vozíků pro členy reprezentace PARA ST.
❖ Financování vzdělávání a klasifikace, zvýšení specifické odbornosti trenérů a terapeutů ve vztahu
k PARA ST
❖ Odměňování špičkových reprezentantů za medailová umístění na vrcholných akcích.
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❖ Profesionalizace špičkových reprezentantů.
❖ Financování propagace včetně náborových akcí.
❖ Financování zapojení do sportovní diplomacie
S ohledem na očekávaný pokles ekonomiky v následujícím období je pravděpodobné, že financování ze
soukromých zdrojů bude problematičtější než dosud a reálně se s ním nedá příliš počítat, jakkoliv se pokusíme
pro PARA ST získat finanční prostředky i od komerčních sponzorů.
Vícezdrojové financování je předpokladem úspěšného rozvoje, předpokládáme zapojení těchto sektorů - státní,
samosprávní, nadační a soukromý.

6. Priority pro rozvoj sportovního odvětví
Pro rozvoj PARA ST je nutné zvýšení počtu hráčů, zajištění kvalitních podmínek na oddílové úrovni a
podpora špičkových a talentovaných hráčů na úrovni reprezentace.
Realizace priorit (resp. celé Koncepce) by měla nejen zlepšit podmínky pro PARA ST bez ohledu na jejich
výkonnost, ale také zajistit větší úspěchy reprezentace PARA ST na mezinárodní úrovni.
Klubová úroveň

❖ Nábor nových hráčů.
❖ Zajištění trenérů.
❖ Zapojení hráčů PARA ST do oddílů ST a spolupráce oddílů ST s PARA
ST.
❖ Zajištění materiálního vybavení.

Reprezentační úroveň

❖
❖
❖
❖

Společné řízení a koordinace reprezentace.
Vytvoření a finanční zajištění realizačního týmu.
Jednotné vybavení pro reprezentační tým.
Vytvoření podmínek pro přípravu reprezentace odpovídající současným
podmínkám obvyklým v PARA ST v cizině.

Na výše uvedené základní priority klasifikované podle oddílové a reprezentační úrovně přímo nebo nepřímo
navazují další prioritní body.
Sportovní diplomacie

❖ Zapojení zástupců ČR do komisí ITTF PTT.

Klasifikace

❖ Vzdělávání klasifikátorů na mezinárodní úrovni a následné využití pro
národní účely.

Doping

❖ vzdělávání v oblasti antidopingové politiky na národní a mezinárodní
úrovni

Resortní centra

❖ Zapojení sportovců do resortních center ((VIKTORIA (VSC), DUKLA,
OLYMP))

Soutěže

❖ Společně organizované turnaje pro TT1-11 (pokud to bude efektivní)

Trenéři

❖ Trenérská rada sdílení zkušeností z tréninků v oblasti para sportovců.

Rozhodčí

❖ Zapojení většího počtu rozhodčích do turnajů para v rámci ČR
❖ Zapojení rozhodčích do turnajů para na mezinárodní úrovni
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