
Regionální přebor Východních Čech ve stolním tenisu  
1. 11. 2022 

Hradec Králové - 22. ročník 
 

 
 
          (rok 2021) 

Celkem účastníků:   124     58   

Účast: Sportovců přihlášených: 79     36    

Startujících:   68     32   

Trenérů:   18     9 

 Pořadatelů:   2     2 

 Rozhodčích:   36     14  

 Družstev, týmů:  14     8  

            

 Kategorie:   Žákyně + juniorky 3  3   

     Žáci A   11  3 

    Junioři A  4  8  

   Žáci B   3  0  

                           Ženy A   6  6  

   Muži A   15  1  

   Ženy B , D  3  3  

   Muži B   13  6  

   Junioři B,C  3  4 

     Muži D   4  3  

   

 

 

Tak, a je to! Jsme zpátky! Po jednom roce pauzy a po druhém, rozpačitém roku, kdy se 

nevědělo, co a jak, Covid nás trápil, jsme se konečně dočkali. Čeho? No přeci plnohodnotné 

soutěže pro žáky a absolventy speciálních škol ve stolním tenisu v rozsahu, na který jsme byli 

zvyklí. A dostali jsme se dokonce na „předcovidová“ čísla účastníků! Super!!! Jenom se 

podívejte na porovnání s loňskou účastí, která byla historicky nejnižší! To jsme borci! A tím 



myslím nejenom organizátory, ale především trenéry a hráče zúčastněných oddílů, protože 

bez nich by to jaksi nešlo. Neboť turnaj je pro sportovce a ne pro organizátory (i když bez 

nich to taky vlastně nejde).   

Hrálo se tradičně v prostorách Speciálních škol, při tomto vysokém počtu účastníků ve 2 

halách, celkově na 12 stolech. Do soutěže se přihlásilo celkem 79 sportovců, po odhláškách se 

za stoly nakonec postavilo 68 sportovců ve všech kategoriích.  

Prostředí, které jsme vytvořili, je skutečně na vysoké, skoro profesionální, úrovni. Závodní 

stoly, ohrádky a další příslušenství, které snese nejvyšší nároky. K tomu pohodoví rozhodčí 

z GJT v Hradci Králové a UHK. 

Celkově hodnotím regionální přebor opět vysoko, máme se v regionu čím chlubit. Vždyť naše 

škola a SK Integra jsou garanty a nositeli rozvoje sportu handicapovaných sportovců 

v Královéhradeckém kraji.  

Podmínky pro akci byly skvělé, sportovci, kteří byli nominováni, předvedli nejenom výborné 

sportovní, ale i společenské, výkony a úroveň.   

Turnaj se tradičně konal pod patronací Mateřské školy, Speciální základní školy a Praktické 

školy, Hradec Králové a Sportovního klubu Integra z pověření Českého svazu mentálně 

postižených sportovců. Organizátory byl sehraný tým z uvedené školy. Akce se uskutečnila za 

finanční podpory Královéhradeckého kraje, která umožnila rozdat medaile a ceny.   

Regionální přebor ve stolním tenisu je určen pro sportovce s mentálním postižením a 

autismem ze základních škol, včetně škol zřízených dle §16/9 školského zákona, základních 

škol speciálních, praktických škol a odborných učilišť a jejich absolventy, jeho charakter je 

náborový, mohou se zúčastnit i oddíly, které nejsou registrovány v Českém svazu mentálně 

postižených sportovců. Je určen pro sportovce z našeho, Královéhradeckého kraje, ale i kraje 

Pardubického. Nikde v republice tak velký turnaj nepořádají! 

Všem zúčastněným děkuji za účast, organizátorům a rozhodčím za vzorný průběh a zajištění 

turnaje. 

A trenérům děkuji za jejich hráče, protože s nimi trénují a odvádějí dobrou práci.   

Prosím kolegy ředitele, aby si jejich učitelů – trenérů, vážili a jestli mohou, aby je i ocenili. 

Škoda, že na turnaj ještě nikdy nepřijeli sportovci, kteří jsou na "běžných" základních školách 

integrováni! Kde jinde by si mohli zasoutěžit se sobě rovnými, předvést, co umí? 

 

Fotografie z akce na: www.specialnihk.cz 

 

 

2. 11. 2022                                      Pavel Svoboda 

ředitel turnaje 

http://www.specialnihk.cz/

