ZASLANÉ HODNOCENÍ
Součet z počet družstev
HODNOCODDÍL (KLUB)
ANO
AC Sparta Praha
Bižuterie Jablonec n/N - Mšeno
CDU SPORT - ST OSTRAVA
ČZ Strakonice Elektrostav
DTJ Hradec Králové
HB Ostrov
KST Blansko
KST Bohnice
KST Jeseník
KST Jirkov - TECHNOLINE
KST Klatovy
KST SK US Steinerová Choceň
KST Slezan Opava
KST Sokol Znojmo-Orel Únanov
KST Zlín
KST ZŠ Vyšší Brod
KT Praha
Lokodepo Liberec
MK Řeznovice
MSK Břeclav
SF SKK El Niňo Praha
SK - Svinov
SK Dobré
SK Jihlava
SK Pedagog ČB
SK Přerov
SK Slatina
SKC Zruč nad Sázavou TENNISLINE
SKP Sever Ústí n/L
SKST Baník Havířov
SKST Děčín
SKST Hodonín
SKST Cheb
SKST Chodov
SKST Liberec
SKST Vlašim
SVS Hradec Králové
TJ ABC Braník
TJ Agrotec Hustopeče
TJ AŠ Mladá Boleslav
TJ AVIA Čakovice
TJ Dvůr Králové n.L
TJ Holásky
TJ Hrádek
TJ Chropyně
TJ Jiskra Holice
TJ Mikulčice
TJ Ostrava KST
TJ Sadská
TJ Slavoj Praha
TJ Sokol Bor
TJ Sokol Česká Skalice
TJ Sokol Děhylov
TJ Sokol Chrudim
TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2
TJ Sokol Králův Dvůr Queens
TJ Sokol Michle Praha
TJ Sokol Mnichovo Hradiště
TJ Sokol Plzeň V
TJ Sokol PP Hradec Králové 2
TJ Sokol Stodůlky
TJ Sokol Studená
TJ Sokol Šarovy
TJ Sokol Vodňany
TJ Sokol Vsetín
TJ Šanov
TJ Tatran KRPA Hostinné
TJ Tatran Sedlčany
TJ VS Tábor
TJ Žďár nad Sázavou
TT Moravský Krumlov
TTC Bělá p. Bezdězem
TTC Bolatice
TTC Brandýs n.L
TTC Elizza Praha
TTC Frýdlant
TTC Litoměřice
TTC MG ODRA GAS Vratimov
TTC MS Brno
TTC OSTRAVA 2016
TTC Praha - Story TLRS
TTC Siko Orlová
TTC Ústí nad Orlicí
Union Plzeň
ANO Celkem

HODNOCENÍ LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ 2019 / 2020
Družstev
NEZASLANÉ HODNOCENÍ
Družstev
Součet z počet družstev
KRAJ CelkemHODNOCENÍ ZASLANODDÍL (KLUB)
KRAJ Celkem
PH
5
NE
DDM Soběslav-Studená
JČ
1
1
KST NOVÝ JIČÍN
MS
2
LI
MS
1
KST Rakovník
SČ
1
2
KST Vsetín
ZL
1
JČ
HK
2
SKST Baník Most
UL
2
VY
2
SKUŘ Plzeň
PN
1
JM
2
TJ DDM Valašské Meziříčí
ZL
1
PH
3
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
VY
1
TJ Jiskra Nový Bor
LI
1
1
OL
UL
1
TJ Sokol Hořovice
SČ
1
1
TJ Sokol Lanžhot
JM
1
PN
PA
1
TJ Sokol Olomouc-Neředín
OL
1
PA
1
1
TJ Tesla Pardubice
MS
ZL
1
TTC Frýdek-Místek
MS
1
ZL
1
TTC Kovářov
JČ
1
1
TTC Ostrava-Poruba
MS
1
JČ
PH
1
NE Celkem
18
Celkový součet
18
LI
1
JM
2
1
JM
1.Ligové soutěže – připomínky za sezónu 2019/2020
PH
7
Celkem odpovědí ze 100
86
MS
2
Bez připomínek
66
HK
3
Ostatní
20
VY
1
JČ
1
2.Ligové soutěže – návrhy, podněty do dalšího období:
OL
1
Celkem odpovědí ze 100
86
1
Bez připomínek
54
JM
SČ
1
Ostatní
32
1
UL
MS
5
3.Český pohár – připomínky za sezónu 2019/2020:
UL
2
Celkem odpovědí ze 100
86
JM
6
Bez připomínek nebo nehráli
80
KV
2
Ostatní
6
KV
1
LI
5
4.Český pohár – návrhy, náměty do dalšího období:
SČ
2
Celkem odpovědí ze 100
86
HK
2
Bez připomínek nebo nehráli
73
PH
1
Ostatní
13
JM
1
SČ
2
5. Další náměty, připomínky a doporučení – např. BTM, MČR, HBO,
PH
2
Rozhodčí, On-line zápisy apod.:
HK
1
Celkem odpovědí ze 100
86
JM
1
Bez připomínek
58
PN
1
Ostatní
28
OL
1
PA
1
6. Sdělení, náměty, připomínky a doporučení pro VV ČAST a komise
JM
1
(KVS, STK, KR, KM, TMK, RIK, Mediální):
MS
5
Celkem odpovědí ze 100
86
SČ
1
Bez připomínek
59
PH
2
Ostatní
27
PN
2
HK
1
7. Dotaz komise rozhodčích pro družstva hrající 3. ligu mužů v závislosti
MS
1
na zajištění vrchních rozhodčích pro tuto soutěž.
PA
1
Z 57 oddílu mající 3.LM odpovědělo
46
HK
1
Současný stav vyhovuje
31
SČ
1
Současný stav nevyhovuje
11
4
PH
1
Bez vyádření ze zaslaných
SČ
1
PN
1
8. On-line zápasy vyplňoval vrchní rozhodčí nebo někdo jiný?
HK
4
Celkem odpovědí ze 100
86
PH
1
Vrchní rozhodčí
75
JČ
1
Někdo jiný
3
ZL
1
Vrchní rozhodčí + někdo jiný
8
JČ
1
ZL
2
9. Dotaz mediální komise: Koho byste za svůj oddíl (klub) doporučili jako
SČ
1
hosta do studia PPTV?
HK
2
Celkem odpovědí ze 100
86
SČ
1
Celkem návrhů
39
PN
1
VY
1
JM
1
SČ
1
MS
1
SČ
2
PH
4
MS
1
UL
3
MS
1
JM
5
MS
1
PH
1
MS
2
PA
3
PN
2
148

1.Ligové soutěže – připomínky za sezónu 2019/2020
Název oddílu
DTJ Hradec Králové
HB Ostrov
KST Blansko
KST Bohnice
KST Klatovy
KST SK US Steinerová
Choceň
KT Praha
SK Dobré
SK JIHLAVA
SKC Zruč nad Sázavou
TENNISLINE

Ligové soutěže - připomínky 2019/20
Nic. Organizace je celkově velmi dobrá. Díky.
Rozhodčí (pískající děti a rozhodčí nemají osvědčení, zápisy podepisuje někdo, kdo tam ani
není)
Bez připomínek. Oceňujeme spravedlivý systém postupů a sestupů v uplynulé sezoně, kde
nebylo žádné družstvo negativně postiženo v souvislosti s ukončením vzhledem k COVID 19.
S ohledem na vzniklou situaci nebylo moc na výběr. Do přerušení soutěží za všechna naše
družstva bez připomínek
Při losu prosíme o zachování střídání utkání doma – venku.
V první polovině sezóny jsme hrály kromě jednoho utkání všechny doma, v druhé polovině pak
všechny venku. Nebylo to úplně regulérní.
Příliš mnoho družstev v soutěži.
30 min. před každým zápasem napsat sestavu
Bez připomínek, jen pochvala řediteli soutěží. Rozdíl ve vedení byl opravdu znát.
Letošní sezona byla opět v přátelském a sportovním duchu.
Ligové soutěži chybí vrchní vedení zápasů z pozice vrchních rozhodčích a jejich větší aktivita k
trestání v případě přestupků.
Chybí větší vyvrcholení soutěže. Od poloviny téměř někdy není moc o co hrát.

SKST Děčín
SKST Cheb

bez připomínek , pochvala red. soutěží za včasnou informovanost
Extraligová soutěž v sezóně 2019/2020 proběhla hladce bez připomínek.
- Soutěž 3. ligy sk. ,,B“ byla značně ovlivněna rozhodnutím o kontumaci 7 utkání našeho
družstva z důvodu dvojího startu hráče Emmanuela Nikenga. Hráč Nikeng byl pod hlavičku
ČÁST řádně zaregistrován v lednu 2019 za klub SK TTC Františkovy Lázně. Zaregistrování
hráče Nikenga bylo provedeno jednak na základě souhlasu Kamerunské federace stolního
tenisu, tak zároveň i se souhlasem a příslibem předsedy klubu (vyřazení ze soupisek) LTTV
Leutscher Füchse, v němž hráč Nikeng startoval v ½. závodního ročníku 2018/2019. V létě
2019 hráč Nikeng řádně přestoupil z klubu SK TTC Františkovy Lázně do klubu SKST Cheb. V
klubu SKST Cheb hráč Nikeng nastoupil ke svému prvnímu utkání v ,,B“ družstvu dne
12.10.2019, aniž by informoval vedení našeho klubu či vedoucího družstva o tom, že již
startoval dne 5.10.2019 za klub a v družstvu LTTV Leutscher Füchse.
- Ze strany vedení SKST Cheb nebylo možné svévolné jednání hráče Nikenga jakkoliv ovlivnit.
Tento stav naší nevědomosti o jeho startu v SRN přetrvával až do doby, kdy jsme obdrželi
oznámení od ředitele ligových soutěží o kontumaci všech utkání družstva, v nichž hráč Nikeng
za náš klub nastoupil.
Emmanuel Ngwe Nikeng tímto svévolným jednáním způsobil našemu klubu jednak značnou
újmu jak po stránce sportovních cílů, sportovního růstu mladých hráčů družstva, tak i po
stránce ekonomické.. Vedení klubu SKST Cheb nemohlo hráčovo jednání ovlivnit nebo
postihnout. Hráč Nikeng již od prosince 2019 není na území ČR a lze jen stěží předpokládat, že
se do ČR v blízké době vrátí.
- Na základě těchto skutečností vedení klubu SKST Cheb navrhuje, aby v budoucnu STK
ČAST potrestala za svévolné jednání přímo samotného hráče a nikoliv celé družstvo, které se
v tomto případě cítí zcela nevinně.

Sokol Česká Skalice
SVS Hradec Králové
TJ AŠ Mladá Boleslav

Občasné nedostačující herní podmínky týkající se teploty v některých hernách.
Navrhuji rozšíření Extraligy mužů a Extraligy žen na 12 stálých mužstev.
Nelíbí se nám ovlivňování soutěže nasazením náhradníků k některým utkáním větších družstev

TJ ČZ Strakonice
Elektrostav
TJ Jiskra Holice,z.s.
TJ Sadská
TJ Šanov
TJ Tatran Hostinné

VV ČAST měl projevit větší snahu o dohrání soutěží (1 -3 liga), bez play-off. Jednalo se o 2
kola=1 víkend. Termín po 11.5.2020 a po té vyhlásit výsledky, postupující a sestupující.
Oproti zkušenostem z minulých let je organizace daleko lepší. Pan Henžel palec nahoru.
Jako nováček nemáme připomínek. Přínosem byla on-line forma vyplňování zápisů.
Sezona byla pro všechny komplikovaná, takže raději bez připomínek.
Jednotné dresy pouze pro úvodní čtyřhry a 1. kolo dvouher z důvodu neustálých změn kolekcí
dresů na straně výrobců.
Pokud hráč vynechá zápas, neměl by mít možnost nastoupit do dalšího utkání.

Proškolení delegovaných rozhodčích ohledně vyplňování on-line zápisů.
TTC Bělá pod Bezdězem Nepravidelné rozlosování – domácí/ venkovní zápasy/ začínali jsme 5x za sebou venku

TTC Moravská Slavia
Brno
Union PLZEŇ

Celkový součet

Příliš mnoho mužstev v 1. lize mužů, optimální počet je 12 týmů.
Připomínka k náhradnímu termínu utkání TJ Sokol Michle – Union Plzeň B. Termín nebyl
zvolen vhodně a v podstatě vyhovoval jen domácímu týmu, kterému jsme navrhly několik jiných
termínů, ale ani jeden sobotní nebo nedělní termín nebyl domácím týmem přijat. Z důvodu
časového harmonogramu tohoto zápasu si většina z nás musela vzít půl dne volna.

2.Ligové soutěže – návrhy, podněty do dalšího období:
Název oddílu
ABC Braník
DTJ Hradec Králové
KST SK US Steinerová
Choceň
KT Praha
Lokodepo Liberec
MK Řeznovice
MSK GUMOTEX
BŘECLAV ZFP GROUP
SK Dobré
SK JIHLAVA

Ligové soutěže - náměty, podněty do dalšího období
„nedrobit“ víkendy na samostatné zápasy – je to neekonomické
Podoba tohoto formuláře mi přijde dost zastaralá. Nešlo by nějaký form vhodně realizovat v
rámci webového rozhraní?
Nenafukovat 1. ligu.
Finanční prémie – 1. místo, 2.místo, 3. místo. Možnost střídání na poslední zápas
zachovat stávající systém soutěže
zredukovat počet účastníků na původní stav během jedné sezóny, a to i za cenu extrémně
vysokého počtu sestupujících
Extraligu by mělo hrát maximálně jedno družstvo z klubu, popř. hrát pod jiným názvem. Názvy
družstev s „B“, nebo „C“ nevypadají z marketingového hlediska dobře.
Máme jedno přání - dohrát soutěže do konce.
Nebylo by špatné opět rozšířit 2. ligu na 12 družstev, aby každý měl svou dvojici. Nebo při
stávajícím počtu 10 družstev také vytvořit každému družstvu dvojici. Od samého začátku, co
vznikl nový systém o 10 družstvech nemá SK Jihlava svojí dvojici a opravdu je znát, když
přijedete na druhý zápas a soupeř ráno nic nehrál a má plno sil. Vím, že patříme ke slabým
družstvům a každý rok hrajeme o udržení, a právě o to víc potřebujeme vyrovnané podmínky.
Bylo by dobré zrušit povinnost nahlásit změnu hracího času do 14 dní (nebo bez finančního
postihu). Někdy se stane, že je první zápas odehraný dřív nebo hostující družstvo přijede brzy a
všichni jsou již rozehraný, myslím, že by bylo fajn, kdyby se nečekalo na přesný čas dle rozpisu
a mohlo se začít hrát dle potřeby (Samozřejmě by bylo potřeba hned po domluvě nahlásit tuto
skutečnost ředitelovi soutěží nebo může být v online zápise na tuto skutečnost pamatováno.).

SK Pedagog České
Budějovice

Pokud dojde při rozšiřování soutěží k lichému počtu účastníků, nedoporučujeme trojzápasy,
jako to bylo ve 2LMA v sezoně 2018/19. Soutěž je pak neregulérní. Týmy ve „trojičce“ mají
výhodu, že proti nim stojí již vyčerpané týmy.
V soutěžním řádu upravit, aby hráči nemohli „přebíhat“ mezi jednotlivými zápasy z jedné
soutěže do druhé.

SKC Zruč nad Sázavou
TENNISLINE

Zavést Play out 3.ligy.
Zavést Play off 3.ligy a 2.ligy formou baráže --- 1. postupuje přímo, 2. a 3. hrají baráž s
případnými dalšími sestupujícími z vyšší soutěže.

SKP Sever Ústí n.L.

Vytvořit 12-ti členné skupiny jednotlivých lig žen z důvodu navýšení počtu odehraných kvalitních
utkání a nepřehlednosti jednotlivých tabulek
Termín přihlášek do soutěží posunout po vydání žebříčků

SKST Stavoimpex
Hodonín
TJ Agrotec Hustopeče

TJ AŠ Mladá Boleslav

TJ HOLÁSKY
TJ Ostrava KST

při dvojici Liberec, Hradec Králové je sobotní začátek utkání v Liberci v 16:00 pozdě. Po 4
hodinovém utkání, když se pak máte někde navečeřet a přejet do Hradce, tak do půlnoci
nestihnete. A ráno hrát. V tomto případě musí být stanoven začátek ve14:00 a mělo by to tak
být u všech dvojic, kde je delší vzdálenost
zvážit hrací systém pro příští sezonu, pokud bude v první lize „mnoho“ účastníků, aby nebyla
trojička
a) povinnou účast minimálně dvou hráčů ze základu družstva v každém ligovém utkání
b) zrušení play off
a) povinnou účast minimálně jedné hráčky ze základu družstva v každém ligovém utkání
b) zrušení play off
Nehrát play-off, vítěz automatický postup do vyšší soutěže
Umožnit start hráčům do 21 let, kteří jsou na základu EL i v 1.lize mužů

TJ Slavoj Praha

Doporučujeme přihlédnout při rozdělování do skupin v 1.lize žen ke vzdálenostem, a to s
ohledem na potenciální počet týmů v soutěži, případně zvážit rozdělení soutěže do 3 skupin.

TJ Sokol PP Hradec
Králové 2
TJ Sokol Stodůlky

Navrhuji rozšíření Extraligy mužů a Extraligy žen na 12 stálých mužstev.

TJ Šanov

Zlepšení komunikace mezi ČAST a kluby. Zvýšit informovanost o chystaných i platných
změnách, pravidlech, povinnostech. Vyvarovat se odpovědí na dotazy typu: „najděte si v
Soutěžním řádu článek ..odstavec..
zredukovat počet účastníků na původní stav během jedné sezóny, a to i za cenu extrémně
vysokého počtu sestupujících
V souvislosti s rozšířením počtu družstev v soutěžích žen navrhujeme od sezony 2021/22 hrát
1. a 2. ligu žen s 12 družstvy. V mužských soutěžích rozšíření nemá smysl, celkově mohlo
přibýt dohromady za všechny soutěže maximálně 6 družstev. Bude-li nutné hrát kvalifikaci o
udržení ve 3. lize mužů, navrhujeme ji pořádat 2 týdny po skončení soutěží v době play-off.

TT Moravský Krumlov
TTC Elizza Praha

TTC Frýdlant
TTC MG Odra GAS
Vratimov

TTC Moravská Slavia
Brno
TTC Ústí nad Orlicí
Union PLZEŇ

TJ Chropyně
TTC Bolatice

- zrušení povinnosti mít trenéra licence B
- zvýšit počet družstev ve skupině na 12

a) nehrát play off
b) 3. liga – hodně družstev sestupujících ( tuto sezónu nemyslíme )
a) Zrušení střídavých startů hráčů hrajících ligové soutěže (hráč, který je na ligové soupisce
mateřského oddílu by neměl mít střídavý start v jiném oddíle)
b) Zrušení předehrávek utkání (případně předehrávka u družstva možná např. jen 1x v sezoně)
Příliš mnoho mužstev v 1. lize mužů, optimální počet je 12 týmů.
Tolerovat nejednotnost dresů v případě že je na dresů název klubu.
- Sjednocení materiálu míčků. Například při venkovních zápasech, kdy se hraje v sobotu s
Joola Prime a v neděli s Joola Flash, je hrát velice obtížné. Značku můžeme nechat dle
vlastního výběru, ale bylo by dobré sjednotit materiál, například ABS plast. Tím budou mít
všechny kluby velice podobné míčky, a navíc MČR a bodovací turnaje se hrají s Joola Prime,
který tuto podmínku také splňuje.
- Herním systémem play off a play out bychom prodloužily sezonu. Zařadili bychom více týmů
do play-off a i do play-out ( 4 týmy jako to bylo v minulosti ).
Pokud by se stalo při on – line vyplňování, že internet spadne ( vyšší moc ) tak zápis dopsát
ručně a neudělovat pokuty
navrhuji rozdělení soutěže třeba po polovině na část o postup a sestup z důvodu ovlivnování
utkání když hraje někdo třeba 3 kterému o nic nejde s někým o záchranu.

3.Český pohár – připomínky za sezónu 2019/2020:
Název oddílu
HB Ostrov
SF SKK El Niňo Praha
SK Dobré
SKC Zruč nad Sázavou
TENNISLINE
T. J. Sokol Králův Dvůr
Queens
TJ Sokol Děhylov

Český pohár - připomínky k 2019/20
Nehrát v Polsku (Havířov)
Při losování zohledňovat vzdálenosti týmů
Stejné jako vždy v posledních letech – malá účast družstev žen.
Škoda slabé účasti, tím stále ubývá i motivace dalších týmů k účasti.
Zrušit předkolo, nemá cenu abychom hráli mezi sebou o jedno postupové místo. Přihlásil jsem
pohár pouze proto, abychom si zahráli s extraligovými týmy.
Přihlašují se jenom faforité, slabší družstva si nezahrají

4.Český pohár – návrhy, náměty do dalšího období:
Název oddílu
HB Ostrov
MK Řeznovice

Český pohár - náměty na další období
hrál bych pouze finální den pod velkouk propagací a někde kam chodí diváci na ST
odehrát co největší část před zahájením ligových soutěží, Český pohár je vnímán jako příprava
na soutěže. Přesunutí ženské části na konec srpna/začátek září by mohl zvýšit zájem o start.

SF SKK El Niňo Praha
SK Dobré
SK Pedagog České
Budějovice
SKC Zruč nad Sázavou
TENNISLINE
TJ Agrotec Hustopeče
TJ Chropyně
TJ Šanov
TT Moravský Krumlov

Při losování zohledňovat vzdálenosti týmů
Termín finále těsně před vánoci není vhodný, bývalo na začátku prosince a to bylo lepší.
Navrhujeme pokračovat v kombinaci vylučovací a skupinové fáze.

TTC Elizza Praha
TTC Moravská Slavia
T. J. Sokol Králův Dvůr
Queens

Neplánovat kola ČP v termínové kolizi s BTM
Pořádající tým automatický postup do finále
Promíchat I. Ligu s Extraligou, jako to bylo rok před tím.

Nenasazovat žádné týmy. Pro třetiligové i druholigové týmy by mohla být motivace atraktivního
soupeře.
zrušit, přežitá soutěž, nejlepší týmy ji stejně nehrají
Jiný termín. Začátek září nevyhovuje. Ideálně třeba srpen.
Sjednotit systém soutěže zpět do jednoho plošného formátu.Bez připomínek
odehrát co největší část před zahájením ligových soutěží, Český pohár je vnímán jako příprava
na soutěže. Přesunutí ženské části na konec srpna/začátek září by mohl zvýšit zájem o start.

5. Další náměty, připomínky a doporučení – např. BTM, MČR, HBO, Rozhodčí, On-line zápisy apod.:
Název oddílu
DTJ Hradec Králové

KST Blansko

KST Bohnice
KST Jirkov z.s.

Další - např. BTM, MČR, HBO, Rozhodčí, On-line zápisy
ON-LINE Zde bych si dovolil mít námět navazující na online zápisy. Podle mě skvělá věc, která
začala parádně fungovat. Rád bych ale, abychom ji posunuli ještě dál. Konkrétně by se jednalo
o možnost, aby kluby měly k dispozici RSS kanál STISu, pomocí kterého by mohly automaticky
a bez prodlevy importovat výsledky včetně bodů do svých webů. Cílem by byla větší atraktivita
pro klubové weby, kterou rozhodně potřebujeme. Automatický digitální systém by pak nabízel
na jednotlivých webech v jednom místě souhrnný přehled jednotlivých týmů v jednom klubu.
Většina z nás přeci toto dělá skoro vždycky ručně=projíždí si ve STISu výsledky jednotlivých
týmů svého klubu. Takhle by bylo vše souhrnně na jednom místě a navíc automaticky. RSS
kanál se navíc dá použít ještě jinak (např. posílání notifikací do telefonu). Pokud by byl o tento
podnět zájem, rád ho popíšu blíže třeba po telefonu.
BTM - bez připomínek, ponechat současný systém,
MČR – bez připomínek.
HBO – regionální HBO více korigovat účast, u republikových HBO více hovořit s trenéry o
výstupech. Pro oddíly pracující s mládeží podpora např. v pravidelné účasti některých z trenérů
HBO a komunikace s oddílovými trenéry.
KR ON-LINE Logické řešení, že zápis zadává delegovaný vrchní rozhodčí a je zodpovědný i za
odesílání zápisu se nám osvědčilo
ON-LINE zápisy jsme mívali problém při výpadku spojení, pak jsme se nemohli přihlásit znovu.

KST Klatovy

Výsledky BTM mládeže:
kvitujeme možnost sledování on line výsledků z turnajů.
Bylo by ale dobré, zachovat zveřejnění kompletních výsledků turnaje v jednotném PDF nebo
jiném formátu na stránkách ČASTu, jako tomu bylo dříve.
Pro ucelený přehled o turnaji není on line verze přehledná (musí se neustále proklikávat
jednotlivé fáze), špatně se dohledávají starší turnaje, starší kolegové se v tom ztrácení…
MČR 21 – rozšíření turnaje, zařazení čtyřher a mixů (jediná věková kategorie, kde se tyto
soutěže nehrají ???)

Lokodepo Liberec

KR STK ON-LINE - Nechat odpovědnost na oddílech za zajíštění rozhodčích na 3. ligu a pak je
pokutovat, pokud se rozhodčí nedostaví, se nám jeví jako nesmyslné. Vzhledem k zadávání
zápisů on-line postrádá rozhodčí s licencí pro tuto soutěž význam.
BTM vzhledem k aktuální situaci rozdělit do více výkonnostních skupin a hrát je ve více halách
na více místech. Na BTM zvýšit úroveň bufetů směrem ke zdravé stravě pro sportovce.

MSK GUMOTEX
BŘECLAV ZFP GROUP
SF SKK El Niňo Praha

BTM – zkvalitnění stravování pro účastníky (výběr teplého jídla, saláty)
- zkvalitnění zázemí pro hráče, trenéry a diváky
- přejezdy do 30 km
- rozhodčí u stolu v kategorii A a možnost získání licence na akci, prodloužení licencí
- turnaj kategorie B by měl mít útěchu nebo takový systém, aby hráč nejel na turnaj v
případě 3-členné skupiny jen na 2 zápasy
- live stream z turnaje
MČR – bez připomínek, viz připomínky BTM
HBO – pro vybrané účastníky by mělo být vše hrazené, zajištění více sparingů
- více informací z HBO ( nominace, zprávy z akcí)
Rozhodčí - viz BTM
- výlohy hlavního rozhodčího hrazené ČAST ve všech ligových soutěžích
On – line zápisy –hodnotíme kladně, bez připomínek

SK Dobré
SK JIHLAVA

Nemáme. Když se něco objeví, např. k HBO, řešíme to průběžně.
Děkujeme za přenos a komentáře z MČR, určitě by bylo super v tomto duchu dále pokračovat.
On-line zápisy určitě rozšiřovat na všechny úrovně soutěží (i okresy).
ŘS STK - Žádáme o větší toleranci při udělování pokut za problémy s online zápisy. Vrchní
rozhodčí jsou, se vším respektem, často starší, mohou mít problémy s technikou dnešní doby.
A pomoci jim někdy může vedoucí týmu, který ale zpravidla současně sám zápas hraje. Nebo
mohou být problémy se sítí či jiné, které zkrátka nelze ovlivnit či naplánovat. Sami jsme to v
posledních dvou sezonách zvládali dobře, ale může se to stát každému.
ON-LINE zápisy je skvělá věc a zlepšení IS.

SK Pedagog České
Budějovice

SKC Zruč nad Sázavou
TENNISLINE
SKST Děčín

Návrh pro KM k BTM zvážit snížení startovného pro účastníky turnajů "B" / zaručené pouze
dva zápasy. V turnaji "A" celkem 5. Návrh 250.- Udělit možnost KM využití zařazení do
turnaje dvě - tři DK z opravněných a prověřených požadavků.

SKST Chodov

T.J. Sokol Chrudim
TJ Chropyně
TJ Ostrava KST
TJ Sokol Plzeň V
TJ SOKOL Studená
TJ Šanov
TJ Tatran Hostinné

TJ VS Tábor, z.s.
TTC Bělá pod
Bezdězem

TTC Elizza Praha

TTC Moravská Slavia
Brno
TTC PRAHA

TTC Ústí nad Orlicí
Union PLZEŇ

ON-LINEPřechod na zadávání online výsledků jsme uvítali.
KR – ujednocení rozhodovacích pravomocí, stejný stejnokroj pro všechny soutěže.
STK Nejsme spokojeni s rozhodnutím a s výší pokuty proti 7 kontumacím u družstva SKST
Cheb „B“ hrající 3LMB. Jsme toho názoru, že mělo dojít jednoznačně k vyloučení ze soutěže.
Není v tomto konkrétním případě rozhodováno tzv. stejným metrem. Tolerance neustálých
pochybení a obecný amatérizmus organizačního pracovníka Bc. Petra GAVLASE není vítaná a
nedělá stolnímu tenisu dobré jméno. Jeho pravidelnými přešlapy a prošvihlými lhůtami se baví
celý KV kraj.
BTM - Export výsledků BTM do souborů (např. pdf, xls) – dokládání výsledků na úřady. Úřad
nebude hledat nikoho přes tournament sw, musí dostat odkazy, ale pro více dětí při tolika
turnajích je to strašné.
ONLINE - Po čtyřhrách, kdy jsme zadali uložit zápis tak nám ukázalo že se musíme znova
přihlásit. Pak šlapalo vše O.K
KR - proškolit rozhodčí o vyplňování on-line zápisů, nejsou mnohdy schopni doplňovat výsledky
průběžně. Po čtyřhrách nejsou uvedeny sestavy
KR Oddíl v současné době nemá družstvo ve 3. lize mužů. Náš názor je, že delegaci
rozhodčích na všechna ligová utkání by měla řešit KR, ale byli bychom bez problému zajistit
rozhodčí vlastními silami
ON-LINEVelká pochvala za zavedení on line zápisů do všech soutěží řízených ČAST.
ŘS Sjednotit systém vedení online zápisů pro všechny ligové soutěže (i 3. Ligu).
HBO - Vzhledem ke vzniku Národního sportovního centra v Havířově bychom považovali za
dobré, aby se stávající systém HBO radikálně změnil. Měl by se realizovat právě na místě, kde
mají děti možnost vidět to nejlepší tréninkové zázemí a být součástí tréninkových procesů těch
nejlepších.
BTM - Zařadil bych soutěž útěchy do kategorie B. Snížil bych startovné z 300 Kč na nižší
částku.
On-line zápisy vyplňování.
Pokud byl vrchní rozhodčí Josef Grill, tak vrchní rozhodčí. V případě, že byl vrchní rozhodčí
Karel Dvořák, tak obvykle Josef Grill (pokud byl přítomen), jinak někdo z hráčů.
Vzhledem k věku vrchního rozhodčího je to pochopitelné.
BTM bez připomínek
MČR lépe uspořádat v srpnu než zasahovat do sezóny 2020/21 (pokud to situace dovolí)
HBO republikové nemáme mládež zde spadající – nelze hodnotit, krajské kempy bez valného
přínosu
rozhodčí – záleží hodně na delegaci, letos jsme měli „štěstí“ a dostali jsme pouze rozhodčí,
kteří zvládají své povinnosti
on-line zápisy – doporučujeme nic neměnit, letos bez problémů, největší výhodou je ušetření
práce se skenováním a zadáváním zápisů
BTM - Zrušení systému BTM na A a B skupinu, návrat starého systému, popřípadě nový
systém. Děti, které přijedou na turnaj bez možnosti jej vyhrát, mohou být demotivovány.
KR - pro většinu týmů nejspíše bez problému, ale některé týmy si v průběhu sezony stěžovaly,
že rozhodčí v jejich lokalitě neseženou. O tomto KR musela vědět a svůj problém tím pouze
přesunula na dotčené kluby (které byly následně pokutovány). Jakub Zahradníček
KM KR - Neřešit na turnajích stejné dresy soupeřů , pokud mají na dresech název klubu.
a) KR Proškolení rozhodčích, kde hledat informace a jak je číst. Při výpadku elektřiny vrchní
rozhodčí nevěděl, co má dělat. Kdybychom na mobilním telefonu nenašly pravidla a neobjasnily
je rozhodčímu, čekalo by se delší dobu, nebo by to kontumoval a podobně. Určitě není nutné
znát všechna pravidla, ale je důležité je mít u sebe.
b) KR Vrchní rozhodčí by také měli být proškoleni na zadávání výsledků do systému v registru.
Většinou domácí vše připraví, předvyplní a při jakékoliv nestandardní situaci si rozhodčí často
neví rady.

6. Sdělení, náměty, připomínky a doporučení pro VV ČAST a komise (KVS, STK, KR, KM, TMK, RIK, Mediální):
Název oddílu
AC Sparta Praha
DTJ Hradec Králové

Sdělení pro VV ČAST a komise
Navrhujeme, aby se ve 3.lize mužů o soudcování u stolů podělily oba týmy. Jeden stůl by
počítal zástupce domácích, druhý stůl zástupce hostů. Tak jako je to v jiných krajských
soutěžích.
MK - Tímto bych chtěl velmi pochválit obrovské zlepšení TV přenosů. Ať už šlo o MČR nebo
extraligu. Zejména komentář posunul kvalitu o několik kroků dopředu. Jen tak dál.
KR - Samozřejmě je mnohem komfortnější, když rozhodčí deleguje svaz. My jsme s tím takové
problémy neměli (jen jednou se nám nepodařilo sehnat rozhodčího a museli jsme si utkání řídit
sami), ale u jiných týmů v naší soutěži to bylo horší. Zvláště v malých městech, kde není v
dosahu tolik rozhodčích. Každopádně i pro nás je velmi nepohodlné mít nejistotu. Rozhodčí
termín přislíbí často nezávazně. A už se nám stalo, že musel nakonec zaskakovat v jiné
soutěži.

HB Ostrov
KST ZŠ VYŠŠÍ BROD
Lokodepo Liberec

SF SKK El Niňo Praha

RIK - Chci pochválit možnost importu rozpisu soutěže do kalendáře Google ze STISu.
Využíváme a šetří to práci. Zároveň bych chtěl navrhnout, zda-li by bylo možné kromě odkazu
na webu mít u klubu ve STISu i adresy sociálních sítí.
KR - bez rozhodčích u stolu, pouze vrchní rozhodčí
KST ZŠ VYŠŠÍ BROD byl v sezóně 2019/20 úplným nováčkem v ligových soutěžích a po celý
nedohraný ročník spíše bojoval kromě soupeřů s vlastní nezkušenosti s působením v
celostátní soutěži. Proto bez připomínek.
-Nechat odpovědnost na oddílech za zajíštění rozhodčích na 3. ligu. Bez udělování pokut,
pokud se rozhodčí nedostaví. Vzhledem k zadávání zápisů on-line postrádá rozhodčí s licencí
pro tuto soutěž význam.
-rozhodčí u stolu by měl mít možnost zadávat výsledky i on-linebez připomínek
KVS – zařazení poradního hlasu bývalých výborných reprezentantů ( Orlowski, Panský, Korbel,
Hrachová)
STK – velká změna a posun k lepšímu ve všech směrech díky panu Henželovi
KR – výborná práce předsedy KR a jeho týmu
KM – v KM by měla být složená i ze zástupci z aktuálně úspěšných klubů ( Hradec Králové,
Kotlářka, Havl. Brod, Hodonín, Sparta, Havířov atd….) a měla by mít více jednání veřejných
(např. při BTM)
- KM by se měla zabývat všemi mládežníky na všech úrovních nejen nejlepšími hráči, o
které se stará KVS ( reprezentanti)
- více informací z KM
- chybí průběžné hodnocení po každém BTM
- on – line výsledky z BTM – hodnotíme kladně
TMK – výrazné zlepšení metodického webu pod taktovkou M. Merkera
- školení a doškolení bez připomínek
- více výborných seminářů…např. s R. Prausse a J. Kolodziejczyka
RIK – výborná práce ředitele soutěží pana Henžela
Mediální – nedochází k žádnému posunu webu, v článcích je mnoho chyb
- ping-pong.tv – hodnotíme kladně
-chybí propagace v ČT
Celý klub dospělých SF SKK El Niňo Praha se stará o úspěšnou mládež SK Kotlářka (nemá
žádne dospělé pouze mládežníky), není to o tom, že SF SKK El Niňo Praha nemá mládež, ale
že má jiný název klubu.
Žádáme proto o udělení výjimky, všichni hráči a hráčky SK Kotlářka hostují (a tím platí ČAST
200 Kč za hráče, celkem 6600Kč za 33mládežníků) v soutěžích dospělých v SF SKK El Niňo
Praha. Platíme tady 2x.
Žádného jiného klubu v takovém rozsahu počtu mládeže a s takovými úspěchy by se tato
podmínka pro účast ŠŘ čl. 322.01. netýkala.

SK Dobré
SK JIHLAVA
SK Pedagog České
Budějovice

SKC Zruč nad Sázavou
TENNISLINE

Zvážit možnost snížení věkové hranice pro získání licence rozhodčího C pro umožnění působit
mladým jako rozhodčí u stolu při ligových soutěžích. Nebo jiný způsob aby to mohli vykonávat –
věk nebo umístění na žebříčku ČR. Oddílům to pomůže a dětem to prospěje.
Moc děkuji panu ředitelovi Henželovi za pomoc a všechna upozornění. Opravdu skvělá, rychlá
komunikace a kdykoli bylo potřeba vysvětlil, zavolal, napsal.
Plnění podmínek aktivní mládeže pro ligová družstva nemůže být v této sezoně kvůli
nedohraným soutěžím a turnajům bráno stejně jako v minulých sezonách. Kromě několika
neodehraných kol v soutěžích se neodehrála (možná se částečně dohrají, alespoň v JČ kraji se
o tom uvažuje) ani řada turnajů napříč kategoriemi. Takže pokud oddíly hráče s aktivními
registracemi mají, tak hráči nemohli kvůli zásahu vyšší moci turnaje či zápasy absolvovat, a tím
pádem ani kluby dané podmínky splnit.
Postrádám větší podporu svazu oddílům snažící se o dobré fungování a práci s mládeží.
Podpora středisek je dobrá, podpora malých oddílů, kde se často naděje objevují minimální.
Podmínky dotací většinou oddíly s menším počtem dětí, univerzálním hracím prostorem
vyřazují. Masivní je podpora jednotlivců na úrovni širší reprezentace a středisek, které jsou
první linii tohoto stupně.
Oceňuji alespoň krok ve smyslu technické podpory – rady v rámci grantů MŠMT. ČÁST nemusí
jen samo získávat a rozdávat peníze, ale může poradenskou činností dokoučovat oddíly, které
skrývají velké obětavce, které neumí tolik pracovat s dotačními tituly, účetnictvím. Pomocí
specialistů orientující se v daných problematikách by se možná dokázalo pro stolní tenis
podařilo získat více peněz do oddílů, než si můžeme představit a za relativně minimální síly.
Představa je doslova taková, že znalý zaměstnanec dotačních titulů vybere dotační titul a na
základě jeho podmínek zkontaktuje oddíly, které by dle základny měly nárok s možností i
předpřipravení hlavní společné kostry podání dotačního titulu a návodu, podle kterého je oddíl v
případě zájmu schopen již během několika hodin podání dokončit. Podobně spousta oddílům
chybí možnost vedení účetnictví.
Podpora relativně malým oddílům je možná zdánlivá, ale spousta ne-li většina reprezentantů a
členů středisek v malých oddílech začínalo a do nich přišlo.
Reakce na otázku rozhodčích ve 3LM ano, nicméně v tom případě by bylo fór snížit vstupní
vklady nebo členské vklady a zároveň motivovat „domácí“ rozhodčí, aby aktivněji řešili
přestupky. Možná že tresty za žluté karty jsou tak přísné (pokuty), že i rozhodčí se bojí karty
dát.

SKP Sever Ústí n.L.
SKST Cheb
SKST Chodov

SKST Stavoimpex
Hodonín
Sokol Michle Praha

TJ Chropyně
TJ Mikulčice
TJ Sokol JaroměřJosefov 2
TJ Sokol Plzeň V

Kategorie U21 – samostatné MČR, BTM a nahlížet na tuto kategorii jako na mládežnickou. Hrát
v této kategorii v mateřském klubu a mít možnost hostování do dospělých soutěží.
Nejsou mimo komise STK a již zmiňovaného námětu, či návrhu postihu za dvojí start hráče, viz
bod 1.
V prosinci 2019 jsme oslovili předsedu VV ČAST pana Ing. Zbyňka ŠPAČKA se žádostí o
individuální dotaci v návaznosti na zamítnutou dodatečnou žádost o zařazení do projektu na
podporu talentované mládeže pro rok 2020. Samotná žádost byla řádně zdůvodněna a
vysvětlena, proč byla zaslána dodatečně. Do současné doby nám nebylo odpovězeno. Stejně
tak na naši žádost nebylo reagováno ze strany sekretariátu ČAST, kam byla po neúspěšné
reakci ze strany pana předsedy, předmětná žádost postoupena. Obecně kritizuji kontakt členů
VV a různých komisí prostřednictvím oficiálních emailových kontaktů. Je zcela běžné, že
oslovení členové, nereagují vůbec nebo s velkým zpožděním.
Zveřejnění žebříčků dospělých před termínem přihlášek do soutěží.
Vážení,žádáme od upuštění od sankcí za neaktivní mládež,naši hráči přestali ze studijních
důvodů docházet na st.tenis,máme nové hráče v počtu 14,ale momentálně začátečníci,kteří
nezvládnou ještě záv.st.tenis,dalším problémem je koronavirus který nám předčasně všem
ukončil sezonu.
Pokud by šlo, tak v krajním případě by vrchní rozhodčího v utkání 3. ligy mohl dělat rozhodčí s
licenci „C“
Vyslovuji spokojenost z fungováním nového ředitele soutěží, velmi výborná komunikace.
Ze současných důvodů, prodloužit všechny licence rozhodčích a trenérů nejméně o 1 rok.
Delegace rozhodčích by měla být
KM - Oddíl vykazuje pro program MŠMT „Můj klub“ celkem 28 členů v mládežnické kategorii
cvičící alespoň 2x týdně se zapojením do 6 oficiálních soutěží v roce

TJ SOKOL Studená
TJ Sokol Vsetín

TJ Šanov

není zřejmě v kompetenci ČAST, ale obrovské rozdíly v kvalitě a vlastnostech míčků. Vypadá
to na dva podobné, ale rozdílné sporty!
VV - Chtel bych vyjádrit za nas maly oddil pochvalu, jak VV ČAST vyresil tezkou otazku
postupu a sestupu v nedohrane sezone.
MK - Práce mediální komise a její prezentace TT je opravdu mizerná. Četnost a aktualita
článků, fotografií, medializace TT, jakozto jejich atraktivita je otresna. Nikam TT neposouva, je
neschopna privest jej v podvedomi mimo TT komunitu.
Zrušit podmínku tzv. aktivní mládeže. Považuji ji za nefunkční. Malé kluby tímto způsobem
pouze dotují provoz klubů velkých, nic víc na tom není a to je samozřejmě celé špatně.
KR - Jelikož následující sezonu budeme hrát 3. Ligu, tak se chci vyjádřit i k tomuto tématu.
Jsme pro současný model. Hlavně ať se do delegací rozhodčích nevkládá KR. To by bylo to
nejhorší, co by 3.ligové kluby mohlo potkat.

TJ Tatran Sedlčany

TTC Elizza Praha

TTC Litoměřice

TTC PRAHA

Union PLZEŇ

ON-line zápisy Někdy vrchní rozhodčí, někdy vedoucí domácího oddílu. Každopádně každý
rozhodčí potřeboval alespoň někdy pomoci s vyplňováním.
Ukončení soutěží kvůli Covid 19 a zejména rozhodnutí o postupech a sestupech hodnotíme
jako bojácné a nemělo by se nechávat na jednotlivých oddílech „aby si vybraly“. Myslíme si, že
by mělo být rozhodováno lidmi, kteří mají za pořádání soutěží zodpovědnost. Takhle to opravu
vypadá, že si oddíly dělají a zajišťují vše samostatně. Nechápeme, proč pak platíme startovné
a různé pokuty a musíme mít mládež atd. Za všechno jsou postihy, ale stejně si vše zařizují
nakonec oddíly.
STK – pokud by bylo možno zveřejnit varianty losu lig. soutěží předem, bylo by možné předejít
případným připomínkám po losu, které se již hůře odstraňují
Vzhledem k tomu, že v příštím roce budeme hrát 3. ligu vždy souběžně s 2. nebo 1. ligou mužů,
uvítali bychom, kdyby VR delegovaný na 1. resp. 2. ligu byl zároveň delegován i na příslušnou
3. ligu.
Dlouhodobě poukazujeme na z našeho pohledu zbytečné bazírování na licencované rozhodčí u
stolu během ligových utkání. Momentálně máme sice dost proškolených rozhodčích díky elearningu, přesto je tento požadavek v amatérských soutěžích z našeho pohledu zbytečný.
Licencovaný je hlavní rozhodčí, který by měl být v případě sporných momentů schopen
rozhodnout dle litery pravidel.
Delegace rozhodčích by byla určitě přínosem a to i kdyby si kluby sehnali rozhodčí sami a
nahlásili je KR. Byly by pak jasnější pravomoci vrchního rozhodčího, který by byl delegován.
Navíc by měl do on line zápisu přístup ze svého profilu a nebyl odkázán na přístup přes profil
organizačního pracovníka domácícho týmu. Miloslav FučekBez připomínek
KR Vrchní rozhodčí by měl vyplňovat a zároveň být zodpovědný za odeslání a správné
vyplnění. Je velice nepříjemné, když hráči zapisují zápasy a kontrolují a připravují zápis místo
rozehrání nebo fandění svému spoluhráči.

7. Dotaz komise rozhodčích pro družstva hrající 3. ligu mužů v závislosti na zajištění vrchních
rozhodčích pro tuto soutěž.
Počet z Jméno vyplňující osoby
Hrající soutěž
KR ČAST
Název oddílu
Celkem
bez připomínek
1LM, 3LM
TTC Moravská Slavia Brno
1
3LM
TTC Bolatice
1
TJ Sokol Vodňany
1
2LŽ, 3LM
TTC Brandýs n/Labem
1
bez připomínek Celkem
4
současný stav nám nevyhovuje 1LM, 3LM
TTC Elizza Praha
1
3LM
DTJ Hradec Králové
1
Sokol Michle Praha
1
TJ Mikulčice
1
TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2
1
TTC PRAHA
1
Union PLZEŇ
1
3LM, 1LŽ
AC Sparta Praha
1
3LM, 2LŽ
TJ AVIA Čakovice
1
ELM, 3LM
SF SKK El Niňo Praha
1
TJ Ostrava KST
1
současný stav nám nevyhovuje - delegovat od 21/22 Celkem
11
současný stav nám vyhovuje - n 2LM, 3LM
TJ ČZ Strakonice Elektrostav
1
TJ Tatran Hostinné
1
TTC Litoměřice
1
1
TTC SIKO ORLOVÁ
3LM
Bižuterie Jablonec n.N.
1
KST Jeseník
1
KST Sokol Znojmo-Orel Únanov
1
Lokodepo Liberec
1
SK Přerov 1908
1
SKC Zruč nad Sázavou TENNISLINE
1
SKST Chodov
1
Sportovní klub Slatina z.s.
1
T.J. SOKOL Mnichovo Hradiště
1
TJ AŠ Mladá Boleslav
1
TJ HOLÁSKY
1
TJ Chropyně
1
TJ Sadská
1
TJ Sokol Bor
1
TJ Sokol Šarovy
1
TJ Žďár nad Sázavou A
1
TTC Bělá pod Bezdězem
1
TTC Frýdlant
1
TTC MG Odra GAS Vratimov
1
3LM, 1LŽ
KST Blansko
1
KST Bohnice
1
SK Svinov
1
TTC Ústí nad Orlicí
1
3LM, 2LŽ
SKST Děčín
1
ELM, 3LM
SKST Cheb
1
SKST Liberec
1
TJ Sokol PP Hradec Králové 2
1
současný stav nám vyhovuje - nedelegovat Celkem
31
Celkový součet
46

8. On-line zápasy vyplňoval vrchní
rozhodčí nebo někdo jiný?
Počet z Název oddílu
Kdo vyplňoval on-line zápis
někdo jiný
vrchní rozhodčí
Vrchní rozhodčí, někdo jiný
(prázdné)
Celkový součet

Celkem
3
75
8
86

9. Dotaz mediální komise: Koho byste za svůj oddíl (klub) doporučili jako hosta do studia PPTV?
Název oddílu
CDU SPORT-STOLNÍ
TENIS OSTRAVA
DTJ Hradec Králové
HB Ostrov
KST Jirkov z.s.
KST Klatovy
KST ZŠ VYŠŠÍ BROD
KT Praha
MSK GUMOTEX
BŘECLAV ZFP GROUP
SK Dobré
SK JIHLAVA
SK Pedagog České
Budějovice
SK Přerov 1908
SKC Zruč nad Sázavou
TENNISLINE
SKP Sever Ústí n.L.
SKST Cheb
SKST Liberec
SKST Stavoimpex
Sokol Česká Skalice
Sportovní klub Slatina
SVS Hradec Králové
TJ Agrotec Hustopeče
TJ AVIA Čakovice
TJ HOLÁSKY
TJ Jiskra Holice,z.s.
TJ Ostrava KST
TJ Sokol Plzeň V
TJ Sokol PP Hradec
Králové 2
TJ Šanov
TJ Žďár nad Sázavou A
TT Moravský Krumlov
TTC Bělá pod Bezdězem
TTC Brandýs n/Labem
TTC Elizza Praha
TTC Frýdlant
TTC MG Odra GAS
Vratimov
TTC Moravská Slavia
Brno
TTC SIKO ORLOVÁ
TJ Sokol Vodňany
T. J. Sokol Králův Dvůr
Queens
Celkový součet

MK - Koho byste za svůj klub doporučili jako hosta PPTV
Jaroslav Odstrčilík, STanislav Kučera
Jakub Merta
Martin Záboj
Ing. Jan Traspe
Andrea Hnojská
HB Ostrov
Milan Orlowski, Jindřich Pánský, Jaroslav Staněk
Karin Adámková, Dana Čechová, Vít Ratajský
Až se bude vysílat ze soutěží žen, určitě někoho najdeme.
Hana Bartošová
Milan Orlowski
Jaromír Zlámal
Zdeněk Jirásek
Karina Vašinová
MUDr. Antonín Gavlas
Richard Výborny
Jiní významní sportovci z daného regionu. Případně i zástupci města apod. – krátký rozhovor,
jak podporují sport apod.
Iveta Vacenovská, Michal Kadlček
Stanislav Prosa
Petr Korbel
Michal Lebeda st.
Antonín Schwarzer
Milan Orlowski, Jindřich Pánský
Roman Chrást, Petr Babák
Miroslav Jinek, Martin Koblížek
Miroslav Bindač
Daniela Smutná
Michal Lebeda ml.
Robert Jarásko, Miroslav Štepko
Miroslav Bindač, Kamil Koutný
Renáta Štrbíková
Pavel Zajíček
Tomáš Nekola
Pavel Rochowanski, Bohumil Vožický st.
Ivo Vantuch, Svatopluk Kaloč
Oldřich Vrtal, Bohuslav Kaloč
Libor Svoboda, Marek Šmerda
Ladislav Sikora
Předseda oddílu
Jiří Kopřiva, Denisa Hošková

