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Komise PARA stolního tenisu ČAST vyzývá zájemce, aby podali své nabídky na uspořádání těchto akcí v kalendářním 

roce 2023. Nabídky přijímá předseda komise PARA do 20.12.2022 na adrese jaroslav.hadrava@ping-pong.cz 

 

1. Mistrovství České republiky jednotlivců pro kategorie TT1 – TT11 

Dotace z rozpočtu stolního tenisu PARA – 70 tisíc (do výše prokazatelných nákladů) 

Požadavky na pořadatele 

Možné termíny konání – 19.-21. květen 2023 nebo 2.-4. červen 2023 

Počet hracích stolů – minimálně 12 – stoly vhodné pro stolní tenis PARA 

Zajištění stravování a ubytování pro cca 60 hráčů (v tom 20 vozíčkářů) 

Zajištění sběračů po celou dobu turnaje 

Zajištění hlavního rozhodčího 

Zajištění počítadel ke každému stolu 

Zajištění herního prostoru okolo každého hracího stolu – minimální herní prostor pro vozíčkáře 8 (délka) x 5 metrů 

(šířka), pro stojící 10 x 5 metrů 

Zajištění medailí, pohárů a drobných cen pro vítěze 

Zajištění možnosti občerstvení během turnaje 

Zajištění sobotního večírku po skončení zápasů 

Předložení finanční kalkulace 

Maximální výše startovného na hráče (účastnický poplatek) a doprovody pro kvadru a TT11 – 1200,- Kč 

 

Kritéria pro výběr pořadatele – kvalita herního prostředí, kvalita ubytování, vzdálenost ubytování od haly, zkušenost 

s pořádáním této akce nebo podobných akcí v historii 

Povinné soutěže  

• Soutěž čtyřher TT1 – TT5 – KO pavouk 

• Soutěž jednotlivců – TT1-TT2 – systém každý s každým 

• Soutěž jednotlivců – TT3 – TT5 – systém každý s každým 

• Soutěž jednotlivců – Open – TT1-TT5 – KO pavouk 

• Soutěž jednotlivců – muži a ženy– TT6, TT7, TT8, TT9, TT10 – systém každý s každým 

• Soutěž jednotlivců – muži i ženy – TT11 – každý s každým 

• Soutěž čtyřher – muži – TT6 – TT11 – KO pavouk 

• Soutěž čtyřher – ženy – TT6 – TT11 – KO pavouk 

• Soutěž čtyřher – mixy – TT6 – TT11 – KO pavouk 

• Soutěž OPEN – TT1 – TT11 – KO pavouk  

 

Při naplnění skupiny postižení méně než 3 hráči, budou všichni hráči přilosování k nejbližší možné skupině postižení. 

Při počtu vyšším než 7 hráčů v kategorii, budou hráči hrát soutěž skupinově 
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2. Český pohár jednotlivců pro kategorie TT6 – TT11 (4 – 5 kol) 

Dotace z rozpočtu stolního tenisu PARA – 10 tisíc na jedno kolo do výše prokazatelných nákladů 

Požadavky na pořadatele 

Možné termíny konání – duben–září 2023, mimo akce v reprezentačním kalendáři 

Počet hracích stolů – minimálně 8 – stoly schválené pro soutěže ITTF 

Hrací den – sobota -9:00 až cca 16:00 (max) 

Zajištění stravování a ubytování pro cca 30 hráčů – pořadatel hradí pouze oběd 

Zajištění 2-3 sběračů po celou dobu turnaje (hradí pořadatel) 

Zajištění hlavního rozhodčího – povinné využití softwaru pro Český pohár (dodá STK) 

Zajištění počítadel ke každému stolu 

Zajištění herního prostoru okolo každého hracího stolu – minimální herní prostor pro stojící 10 x 5 metrů 

Zajištění drobných cen pro vítěze 

Zajištění možnosti občerstvení během turnaje 

Maximální výše startovného na hráče 200,- Kč 

Fotodokumentace z akce a předání výsledků STK 

 

Kritéria pro výběr pořadatele – kvalita herního prostředí, kvalita a cena ubytování, vzdálenost ubytování od haly, 

zkušenost s pořádáním této akce nebo podobných akcí v historii 

 


