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Informace z  jednání předsednictva ČKS konaného
dne 4. ledna 2009 v Praze

1. SCM, Sportovní střediska
V pátek 9.ledna proběhnou oponentury „Státní podpory sportu“ MŠMT, programů státní 
sportovní reprezentace, talentované mládeže sportovních center mládeže a sportovních 
středisek pro rok 2009. Předsednictvo ČKS pověřuje účastí na oponentním řízení generálního 
sekretáře, předsedkyni TMK, vedoucího PRTM a ekonomku.

Sportovní střediska
P ČKS konstatuje, že ZSS při USK Praha, oddíl krasobruslení, nepostupuje dle metodických 
pokynů daných v Zásadách programu MŠMT č. IV. P ČKS žádá oddíl o okamžitou nápravu. 
V souvislosti s kontrolou plnění povinností členů ZSS zařazení sportovci předloží do poloviny 
února 2009 předsedkyni ČKS tréninkové deníky sportovce vedené v období září – prosinec 
2008. 

Tréninkové deníky vedené v roce 2008 předloží do poloviny února i členové ST České 
Budějovice, aby mohla předsedkyně ČKS zkontrolovat, zda došlo k nápravě loňského 
neuspokojivého stavu.

2. Nominace na mezinárodní soutěže
a/ Mistrovství Evropy 19.01.09 – 24.01.09

Na základě výzvy P ČKS ze Zápisu č. 8/09 projednali členové TMK znovu nominaci mužů 
na ME 2009 a potvrdili svůj původní návrh nominovat Tomáše Vernera a Michala Březinu. 
P ČKS schvaluje návrh nominace na ME 2009 podaný TMK. Do výpravy se doplňuje 
trenér P. Starec.

b/ Mistrovství světa juniorů 23.02.09 – 28.02.09
Junioři a juniorky – „nominační rozstřel“:
Generálnímu sekretáři oznámila předsedkyně OV Prague Cup 2009, že z důvodu vysokého 
počtu přihlášených skupin, nenajde OV prostor pro konání „nominačního rozstřelu“ před 
MS juniorů 2009. Předsedkyně TMK a generální sekretář následně zajistili náhradní 
ledovou plochu v uvedeném čase na ZS Hasa.
P ČKS dále ukládá generálnímu sekretářovi, aby kontaktoval sportovce, kteří již splnili 
výše zmíněná kritéria, oznámil jim místo a přibližný čas „rozstřelu“ a vyžádal si potvrzení 
jejich účasti.

c/ Zimní světová Univerziáda 2009, Harbin (Čína)
Dne 17.12. zasedal Výkonný výbor ČAUS a schválil početní nominaci krasobruslení takto: 
1 muž (v případě účasti T.Vernera 2 muži), 1 žena, 1 taneční pár, 2 trenéři, 1 rozhodčí.
Na základě tohoto rozhodnutí P ČKS potvrzuje již dříve navrženou předběžnou nominaci 
jako konečnou:
1 taneční pár: Kamila Hájková – David Vincour
 muži: jmenovitě Tomáš Verner (v případě neúčasti není možné nominovat
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            náhradníka) 
           Pavel Kaška (náhradník Tomáš Janečko)
1 žena: Nella Simaová (náhradnice Ivana Hudziecová)
2 trenéři: N.Karamyševa, M.Man (náhradníci R.Sinicyn, S.Žídek, V.Kramná, C.Sciskala)
1 rozhodčí: J. Portová (náhradnice O. Žáková)

3. Informace z komisí
TMK
a/ ISU seminář sportovních dvojic Berlín

P ČKS schvaluje nominaci na ISU sponzorovaný seminář sportovních dvojic v Berlíně od 
11. do 19. dubna 2009:
Sportovní dvojice: Barbora Bartlíková – Pavel Dorňák a Klára Kadlecová – Petr Bidař.
Trenéři: Luděk Feňo, Eva Horklová, Kateřina Kamberská
Nominovaní se zúčastní semináře bez úhrady nákladů ze strany ČKS (veškeré pobytové 
náklady hradí ISU dle ISU Com 1541).
Vzhledem k tomu, že Petr Bidař těsně překračuje věk přípustný k účasti na semináři, 
požádá generální sekretář ISU o udělení věkové výjimky pro sportovní dvojici Kadlecová 
– Bidař.

b/ ISU seminář tanečních párů Oberstdorf
P ČKS schvaluje nominaci na ISU sponzorovaný seminář tanců na ledě v Oberstdorfu od 
8. do 19. dubna 2009:
Taneční pár Jana Bryndová – Alexander Sinicyn, trenérka Natalija Karamyševa.
Nominovaní se zúčastní semináře bez úhrady nákladů ze strany ČKS (veškeré pobytové 
náklady hradí ISU dle ISU Com 1542).

STK
a/  Přestup sester Koníčkových ze SK Kraso Uherské Hradiště do BK Uherský Brod

STK svolá dohadovací komisi při jednání P ČKS 28.2. 2009 ve složení J.Krčmářová, I. 
Smolík a V. Tauchmanová.

b/ P ČKS projednalo žádost V.Paulusové o přepočítání výsledků pohárové soutěže SSB 
v Příbrami. Na webových stránkách ST Sportservis stále není k dispozici oficiální 
aktualizovaný software Calc dle změny Pravidel ISU SH pro SSB platných v sezóně 
2008/2009, proto není možné výsledky přepočítat. Přepočítání není možné ani z toho 
důvodu, že při použití loňského softwaru rozhodčí nemohli zadat do systému oddělené 
hodnocení některých prvků podle nových Pravidel.

c/   Testy výkonnosti SSB
Na základě zkušeností z prvních testů výkonnosti skupin SB rozhodlo P ČKS, že se i tyto 
testy budou řídit Organizačními pokyny testů výkonnosti ČKS, které jsou platné pro 
ostatní krasobruslařské kategorie. Pořadatel musí řádně ohlásit datum a místo konání 
testů, jména pozvaných komisařů (vedoucími testů SSB mohou být J.Krčmářová a 
V.Paulusová) a musí zaslat výsledky elektronicky do 7 dnů po skončení testů.
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d/ Testy výkonnosti v Chebu byly organizujícím klubem zrušeny. STK nebude vypisovat 
náhradní termín, zájemci se mohli přihlásit na testy konané ve Frýdku-Místku.

e/ P ČKS nemůže vyhovět žádosti o změnu termínu testů výkonnosti v Havířově z důvodu, že 
se všichni schválení vedoucí testů výkonnosti pravděpodobně zúčastní ve stejném termínu 
MS v Los Angeles. Předseda STK bude s pořádajícím klubem nadále jednat.

 f/  MČR juniorů, žactva a mladšího žactva Brno
Návrh rozpisu rozešle předseda STK ke schválení P ČKS do 12. 1. 2009. P ČKS 
rozhodlo, že součástí všech rozpisů na mistrovské soutěže musí být i uvedení velikosti  
ledové plochy.

4. Různé
P ČKS schvaluje následující termíny zasedání:  sobota 28.2. a neděle 19.4., vždy  
v Praze od 9:30

podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová 


