
Schůzka Komise PARA stolního tenisu ČAST

Online, 13. 2. 2022

Účastníci: Petr Svatoš, Pavel Zahálka, Jaromír Němec

Příští schůzka: 27. února 2022, 18:00, online

Zápis

Kalendář turnajů
● Kalendář turnajů na letošní rok (průběžně aktualizujeme)

○ Turnaj v Janských Lázních velmi proběhne 10. - 12. 6. 2022

○ Liga bez bariér - je v jednání

Online konference ke změnám ve světovém para stolním tenise
● ideálně i účast trenérů, PS domluví s Vojtěchem Rozínkem

● patrně bude k dispozici záznam, JN ověří

Nominace na aktuální turnaje + financování z NSA program reprezentace
● Spanish Para Open

○ Jiří Suchánek, Petr Svatoš + Milan Jašek, Markéta Suchánková

● Egypt Para Open

○ Jiří Suchánek, Petr Svatoš + Michaela Hladišová, Vojtěch Rozínek. Aktualizace ze 14. 2.: dále se

turnaje zúčastní Vít Špalek (TT8), Miroslav Brožek (TT8) a doprovod Josef Špalek, všichni tři jako

samoplátci - v této chvíli, následně samozřejmě existuje možnost hradit z jiných osobních zdrojů)

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

reprezentaci a trenérovi TT6-TT10

● 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)

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

komise
● Budeme pokračovat v aktualizaci FB stránky https://www.facebook.com/CzechParaTT jako důležitého

komunikačního kanálu se širší veřejností

● Stránka má aktuálně 400+  sledujících, pestrá cílová skupina (hráči, hráčky, sympatizanti…)

● Vrátíme s k osvědčené praxi se sdíleným dokumentem (koncepty)

● Koordinuje Pavel Zahálka, JN a PS aktivně spolupracují

● Po zprovoznění PARA sekce na webu www.ping-pong.cz uděláme společnou schůzku s mediální komisí ČAST

a domluvíme podrobnosti komunikace

● JN domluví schůzku s vedoucím Mediální komise ČAST

PARA sekce na 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.)

■ Dokumenty

■ kontakty + Komise PARA TT

■ Reprezentace

● pro nové hráče/hráčky

● propojení s oddíly

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

● Tato struktura byla předána Mediální komisi ČAST, čekáme na zapracování do struktury webu

Financování para stolního tenisu
● Byla vyhlášena výzva na podporu reprezentace ZPS, podrobné informace zde, uzávěrka přihlášek 22. března

ve 12:00 (aktualizace 16. 2. 2022)

○ 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 nezbytné náklady do

doby přidělení finančních prostředků na rok 2022 ze strany NSA

○ TT1-5 - momentálně je plánovaná účast na Costa Brava Spanish Para Open a na Egypt Para Open v

březnu, obou turnajů se pravděpodobně 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 potřebovat.

● Dotační program na podporu svazů bude vyhlášen později.

Dlouhodobě platné informace
● Složení komise a její fungování
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○ 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

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