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Informace z  jednání předsednictva ČKS konaného  

 dne 22. května 2010 v Praze 

 

1. Vzhledem ke schválení Registračního řádu valnou hromadou ČKS ukládá P ČKS 

sekretariátu, aby vyzval kluby, aby nejpozději do 1. 9. 2010 předložily za účelem kontroly 

seznam registrovaných závodníků s uvedením jejich státní příslušnosti. 

 

2.   Prověrky výkonnosti 

P ČKS ukládá předsedkyni TMK, aby do příštího zasedání připravila návrh nominačních 

kritérií pro sezónu 2010/2011 a návrh bonusů za předvedené prvky při prověrkách 

výkonnosti. 

P ČKS schvaluje seznam komisařů pro prověrky výkonnosti: 

Technické sbory sólo a SD: V. Tauchmanová, K.Kamberská, M. Harant 

Technické sbory tance: J. Portová, T. Kika 

Rozhodčí: J. Portová, R. Schejbalová, R. Kosina (J. Mokrá) 

DVO: E.Milčinský 

 

3. Pravidla ČKS 

V souvislosti se změnou systému pohárových soutěží, vypracuje předseda STK do 

příštího zasedání změny Pravidel krasobruslení platných pro Českou republiku, a to v 

částech týkajících se kategorií nováčci, nováčci mladší, kategorie soutěžící v poháru ČKS 

B a kategorií ADULT. Změny pravidel ostatních kategorií není možné zatím připravit, 

jejich úprava bude možná až na základě rozhodnutí přijatých na kongresu ISU a následně 

vydaných změn Pravidel ISU a příslušných Communicationů. 

 P ČKS dále ukládá předsedovi STK připravit do příštího zasedání P ČKS úpravy 

“Organizační směrnice pohárových soutěží” a úpravy “Organizační směrnice testů 

výkonnosti”. 

 

4. Složení odborných komisí 

Předsedkyně KR a TMK a předseda STK předloží na příštím zasedání P ČKS složení 

svých komisí.  

 

5. P ČKS pověřuje předsedkyni TMK Kateřinu Kamberskou k tomu, aby zastupovala ČKS 

v plénu ČOV i v dalším období. 

 

6. P ČKS pověřuje generálního sekretáře, aby na základě změny na postu místopředsedy 

ČKS provedl změnu v příloze stanov ČKS a následně i jejich registraci na Ministerstvu 

vnitra ČR. 

 

Příští jednání P ČKS se uskuteční v Praze na Strahově v sobotu 26.června 2010 od 9:00 

hodin. 

 

 

 podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová  


