
Zápis č. 2/2020 
z 1. schůze STK ČSTPS stolního tenisu 

Praha dne 20. 9. 2020 
 

Účastníci: Mgr. Jaromír Němec (JN), Ing. Radek Procházka (RP), PhDr. David Půlpán (DP) 
 

Program: 
1. Volba předsedy 
2. Rozdělení kompetencí v rámci STK 
3. Fungování STK 
4. Reprezentace 
5. Plán rozvoje stolního tenisu ČSTPS 
6. Zdravotní klasifikace 
7. MČR jednotlivců 2020 
8. Liga bez bariér - vezme si na starost Petr B. (cca na konci únory by mělo být jasné, jestli budou finance) 
9. Různé a ostatní 
10. Příští jednání 

 

  
1. Volba předsedy 

STK zvolila předsedou Jaromíra Němce 
2. Rozdělení kompetencí v rámci STK 

Kromě průběžné práce v STK se její členové shodli na tomto základním rozdělení kompetencí a zodpovědností. 
Jaromír Němec 

 Vedení STK 

 Příprava agendy 

 Financování 

 Spolupráce s ČSTPS 

 Komunikace s oddíly 
Radek Procházka 

 Vedení žebříčku 

 Evidování zdravotní klasifikace v rámci žebříčku 
David Půlpán 

 Vedení reprezentace 

 Přihlašování/nominace na mezinárodní turnaje -  hlídání uzávěrek přihlášení na turnaje/platby 

 zajištění/koordinace dopravy (společné letenky/jízdenky/auto) na tyto turnaje včetně cestovního 
pojištění/víz 

 Koordinace financí/rozpočtu 

 Příprava kritérií pro reprezentaci 

 V ideálním případě být přítomen na daném turnaji, abych mohl jít na technický meeting daného 
turnaje, předal informace hráčům, rozdal rozpis zápasů kdo/kdy/s kým hraje, když nemáme čistě české 
družstvo, tak zajistit k našemu hráči do družstva nějakého cizince 

 Komunikace s vedoucími reprezentací STPARA, ČSMPS a ČATHS (od dubna 2019 je to v podstatě 
nutnost, kvůli zavedeným maximálním kvótám na jednotlivé turnaje pro celou ČR, dále kvůli společné 
dopravě/soutěži družstev) 

 Psaní úvodních/závěrečných zpráv z těchto turnajů 

 Organizování reprezentačních soustředění 

 Zajištění společného jednotného oblečení 
3. Fungování STK  

 Cca 1x za dva měsíce budou členové STK v kontaktu prostřednictvím videokonferencí 

 Osobní schůzky budou probíhat na začátku podzimu a na začátku kalendářního roku 
4. Reprezentace 

 Kritéria pro reprezentaci (včetně vstupu a výstupu z reprezentace) – dopracuje DP, následně schválí 
STK a budou publikována 
o V STK panuje shoda, že vstup do reprezentace by měl být podmíněn kombinací několika 

výkonnostních kritérií (aktuální výkonnost, potenciál do budoucna, soutěž, kterou hráč nebo 
hráčka aktuálně hraje, ELO) 

 RP zjistí, jak probíhá nasazení začínajících hráčů do žebříčku ELO 



 
 
5. Plán rozvoje stolního tenisu ČSTPS 

 Před hradeckým turnajem, 13. listopadu 2020, od 16:00 bychom rádi uspořádali setkání s oddíly a 
dalšími zájemci, na které bychom chtěli diskutovat o potřebách oddílů a o možnostech dalšího rozvoje 
stolního tenisu v rámci ČSTPS 

 JN připraví program setkání a pošle do 30. 9. 2020 k připomínkám STK 

 Konkrétní info zašleme oddílů v polovině října 

6. Zdravotní klasifikace 

 DP domlouvá školení pro klasifikátory, zúčastnit by se měl Mgr. Petr Sedláček (jako technický 
klasifikátor) a jeden další člověk (jako medický klasifikátor) 

 Evidenci provedených klasifikací eviduje RP v rámci žebříčku 

 Dlouhodobě bychom chtěli směřovat k provedení standardní mezinárodní klasifikace pro většinu 
hráčů a hráček 

7. MČR jednotlivců 2020 

 JN zjistí podrobnosti financování 

 Termínově budeme MČR směřovat na první polovinu května (kvůli prodloužení ligových soutěží do 
konce dubna a zamezení kolize s mezinárodními turnaji)  

 Petr Homola slíbil zjistit možnosti konání MČR ve Vlašimi, návazné domluvy bude zajišťovat JN. 

 V dlouhodobějším horizontu STK připadá přínosné jednat o spojeném MČR s ST PARA (logisticky 
jednodušší, propojování obou částí svazu apod.). DP zjistí od ST PARA, zda stále trvá jejich zájem o 
spojení MČR.  

8. Liga bez bariér  

 Petr Bureš nám nabídl, že se o Ligu nadále bude starat. STK mu tímto děkuje 

 V průběhu února bude zřejmé, jak to bude s financováním.  
9. Různé a ostatní 

 Aktualizace kontaktů na STK na webu www.cstps.cz: JN domluví s ČSTPS 

 Mgr. Jaromír Němec, jaromirxnemec@gmail.com 

 Ing. Radek Procházka, procha00@seznam.cz  

 PhDr. David Půlpán, david-pulpan@seznam.cz 

 Aktualizace kontaktů na oddíly na webu www.cstps.cz: JN domluví s ČSTPS 

 Úložiště dat (zápisy STK, důležité dokumenty etc.): JN zajistí 

 Členové STK se shodli, že si budou orientačně evidovat časovou náročnost práce pro STK 
10. Příští jednání 

 Online, 8. listopadu 2020, 19:00 
 

 
 

zápis schválili členové STK 25. 9. 2020 
zápis zpracoval  Jaromír Němec 
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