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Informace
z  jednání předsednictva ČKS dne 3. června 2006 v Praze

1. Návrhy a úkoly z VH
a/ P-ČKS souhlasí s tím, aby kategorie mladšího žactva SSB byla hodnocena dle ISU SH.

P-ČKS ukládá STK upravit takto pravidla.

b/ P-ČKS nesouhlasí s organizováním školení trenérů a rozhodčích 3. třídy v jednotlivých 
krajích. Důvodem tohoto rozhodnutí jsou předpokládané organizační a administrativní 
problémy (v případě dostatečného počtu zájemců v určitém regionu však může být školení 
v daném kraji pořádáno).

c/ Pohárové závody 2006-2007
Vzhledem k tomu, že místa konání podzimních soutěží, která byla schválená minulým 
předsednictvem ČKS, byla již oznámena na valné hromadě, bere současné P-ČKS tuto 
skutečnost na vědomí, i když nepovažuje dané rozdělení za ideální.
P-ČKS ukládá STK připravit jasná kritéria pro výběr míst konání pohárových soutěží ve 
druhé části sezóny a v sezóně 2007/2008.

d/ Pravidla pro zařazení do SCM a VSC a PRTM
P-ČKS ukládá TMK připravit jasná kritéria pro zařazení sportovců do SCM a PRTM.
P-ČKS nerozhoduje o členství ve VSC Praha, má pouze doporučující hlas.

2. Je nutno přestat používat termín „nový systém hodnocení“ a zavést správný termín „ISU 
systém hodnocení“. 

3. Složení odborných komisí svazu
P-ČKS schvaluje níže uvedené složení odborných komisí svazu a rozdělení úkolů mezi 
jednotlivé členy:

STK:
Evžen Milčinský – předseda
Roman Hauzer - pravidla, směrnice, ISU systém hodnocení
Jitka Krčmářová - SSB, jazykové překlady dokumentů
Pavel Silný  - žebříček, směrnice
Ivan Smolík - přestupy, ISU systém hodnocení

TMK:
Kateřina Kamberská - předsedkyně
Irena Holoubková - SSB – semináře, nominace, metodika, školení, spolupráce s KR a STK
Eva Horklová – metodika – testy, PRTM (ve spolupráci s M.Havlovou), metodická školení
Vlasta Kopřivová – MŠMT, VSC, SCM, reprezentace
Kateřina Mrázová – kategorie tanců  na ledě – informace, školení, kontrola programů, účast na 

prověrkách
Petr Starec – kategorie sportovních dvojic, školení A, spolupráce s VŠ
Stanislav Žídek – SCM, soustředění, reprezentační srazy
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KR:
František Baudyš – předseda
Markéta Horklová – SSB
Liliana Střechová – tance na ledě
Stanislava Šmídová – sólo a sportovní dvojice
Věra Tauchmanová – zahraniční styk

4. TMK a nominace
a/ P-ČKS schvaluje návrh počtu závodníků nominovaných na následující JGP (všichni juniorští 

reprezentanti se zúčastní J GP v Liberci; jedná se o maximální počet nominovaných 
závodníků a rozhodčích, který nemusí být naplněn, konečná nominace bude záviset na 
výkonech předvedených na reprezentačních prověrkách) a ukládá GS odeslat příslušný 
formulář s informací na ISU.

Budapešť – 1 muž, 1 žena, 1 taneční pár + 2 rozhodčí
Miercurea Ciuc – 1 muž, 1 žena, 1 taneční pár  + 2 rozhodčí
Oslo – 1 muž, 1 žena + 1 rozhodčí
Haag – 1 muž, 1 žena, 1 taneční pár  + 2 rozhodčí
Liberec – 3 muži, 3 ženy, 3 taneční páry + 3 rozhodčí 

b/ Reprezentační prověrky
P-ČKS rozhodlo že: 
prověrky jsou povinné pro členy reprezentačního kádru skupiny I. a II., jehož členům a jejich
trenérům uhradí ČKS cestovní náhrady a ubytování, a dále pro závodnice Novákovou a 
Wojtovičovou, které jsou v širší nominaci na JGP. Prověrky jsou dobrovolné pro skupinu III. a 
další zájemce z řad juniorských a seniorských závodníků.  Tato skupina uhradí startovné ve výši
300,- Kč a P ČKS jí nebude zajišťovat ubytování. P-ČKS si vyhrazuje právo na omezení počtu 
účastníků z kapacitních důvodů. Termín pro přihlášení na e-mail ČKS (krasobrusleni@cstv.cz) a 
na e-mail K. Kamberské (kkamberska@runbox.com) je 15. 7. 2006.

c/ Princip nominací na mezinárodní soutěže
P-ČKS rozhodlo takto:
V případě členů reprezentačního kádru skupiny I. + II.: 

- seniorům bude ČKS hradit účast na max. 2 soutěžích (mezi něž se nepočítají pozvání na 
seniorskou sérii GP)

- juniorům ČKS bude ČKS hradit JGP v Liberci + 1 nebo 2 další soutěže (J GP nebo 
seniorskou soutěž)

V případě členů reprezentačního kádru skupiny III.: 
kvalitní výkon na reprezentačních prověrkách.

Účast na reprezentačních prověrkách v srpnu 2006 a předvedení výkonu odpovídající kvality jsou 
nutnou podmínkou nominace na jakoukoliv mezinárodní soutěž do konce kalendářního roku 
2006.
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5. STK
STK připravilo rozdělení financí na kluby dle Směrnici č. 5. P-ČKS ukládá odeslat přidělené 
finanční prostředky až po zavedení elektronického bankovnictví (důvod – významné ušetření 
finančních prostředků za platební příkazy)

P ČKS schvaluje s platností od 1.7. 2006 změnu v Organizačním řádu testů výkonnosti 
v následujícím znění:

1.5. Úhrada nákladů 
a) Náklady na ledovou plochu hradí vždy: - organizátor

b) Odměnu a cestovné předsedy zkušební komise u Testu č. 1 až 3 hradí: - organizátor 
(následně proplácí ČKS)

c) Odměnu a cestovné členů zkušební komise u Testu č. 1 až 3 hradí: - organizátor
d) Odměnu a cestovné všech členů zkušební komise u Testu č. 4 až 9 hradí: - organizátor 

(následně proplácí ČKS)

Všechny odměny a cestovné se vyplácejí dle platných směrnic ČKS organizátorem v místě 
konání  a po ukončení testů. ČKS poté organizátorovi proplatí na základě jím vystavené 
faktury odměny komisařům a jejich cestovní výlohy dle odstavců b) a d), ale pouze 
v případě, že počet účastníků Testů je vyšší nebo roven 18 a minimální doba trvání Testů je 3 
hodiny. Jestliže se Testy konají i při nedodržení výše uvedených podmínek, všechny náklady 
musí hradit organizátor.

6. Různé
a) P ČKS ukládá delegátkám hlasovat na kongresu ISU pro snížení počtu členek týmu SSB na 16.

b) P ČKS ukládá STK zaktualizovat pohárové žebříčky.

c) Czech skating bude pronajímat od nové sezóny látky na mantinel v ceně 500,- Kč na závod 
s tím, že pro pořadatele mistrovství republiky a mezinárodních soutěží uvedených v kalendáři 
ISU bude zakrytí látek povinné (pouze v případě, že je stadion vybaven jinými možnostmi zakrytí 
mantinelu odpovídající významu závodů, nemusí si pořadatel látky půjčit).

d) P-ČKS ukládá STK vypsat do 19. 6. výběrové řízení na MČR v synchronizovaném bruslení 
v termínu dle kalendáře ISU 27. 01. – 28. 01. 2007 

e) P-ČKS schvaluje účast na regionálním semináři SSB v Budapešti, kam v úterý 6. 6. 2006 
odjíždí juniorské skupiny z Brna a Jihlavy (vždy 10 členek a trenérka). Pobytové náklady jsou 
hrazeny z Development Programme ISU, cestu si hradí účastnice samy.

Podle zápisu ze zasedání předsednictva zpracovala Věra Tauchmanová 


