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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu
konaného dne 24. 6. 2012  v Praze

1. Kooptace V.Mojžíšové
Věra Mojžíšová vyslovila souhlas se svou kooptací do funkce předsedkyně STK a členky 
předsednictva ČKS, na základě tohoto souhlasu ji P ČKS kooptuje do výše uvedených 
funkcí. Tato kooptace bude následně schválena valnou hromadou ČKS v roce 2013.  

     Členové komise zůstávají stejní.

2. Kontrola plnění úkolů
Pokyny pro hlasatele soutěží
TMK zaslala poznámky k danému manuálu, STK předložilo jeho další verzi. P ČKS 
pověřuje V. Tauchmanovou, aby zpracovala podklady předložené 3 komisemi (KR, TMK a 
STK) a připravila oficiální verzi manuálu, která bude publikována nejpozději 1.9. 2012 na 
webových stránkách ČKS. 

3. Informace o kongresu ISU
Předsedkyně ČKS podala informace o nejdůležitějších změnách, které přijal kongres ISU 
(informaci o těchto změnách podala i na webových stránkách svazu). Změny a úpravy 
pravidel ISU, které budou postupně zveřejňovány, přeloží V.Tauchmanová (obecná 
pravidla, pravidla pro sólo a SD), K. Kamberská (pravidla pro tance na ledě) a J. Mokrá 
(pravidla pro SB).

4. Informace z komisí
Předsedkyně ČKS
 a/ Nutnost povolení startu na mezinárodních soutěžích

2 členky ČKS se zúčastnily soutěže Golden Cup of Dubai a tuto skutečnost neoznámily, 
i když tato oznamovací povinnost byla již několikrát jasně a oficiálně deklarována. 
Případné sankce finančního charakteru ze strany ISU vůči ČKS budou následně 
uplatňovány vůči klubu a sportovkyním.  

b/ Ekonomické směrnice
Generální sekretář a ekonomka zaslali předsedkyni ČKS návrh úpravy ekonomických 
směrnic, jejichž konečné znění předsedkyně ČKS zpracuje do konce července 2012.

c/ Semináře TK a TS, září 2012 
Zájemci o seminář pro technické sbory si mohou vybrat jeden termín z následujících 
možností: v sobotu 8. 9. odpoledne po semináři trenérů (a ihned po skončení semináře 
TK/TS bude následovat přezkoušení) nebo v neděli 9. 9. odpoledne po semináři rozhodčích 
(a ihned po skončení semináře TK/TS bude následovat přezkoušení). Datum přezkoušení si 
zájemci sami vyberou a oznámí sekretariátu (budou k tomu vyzváni během července 2012 
prostřednictvím webových stránek ČKS). Přesnější časový rozpis bude zveřejněn na 
webových stránkách ČKS nejpozději dva týdny před konáním seminářů. 

TMK
Školení trenérů II třídy
Vzhledem k tomu, že se na školení přihlásilo pouze 15 zájemců, bylo po dohodě s FTVS 
školení odloženo o jednu sezónu. Zájemci o školení, kteří předložili požadované 
dokumenty (ověřené osvědčení o maturitním vysvědčení, potvrzení praxe), je již nebudou 
muset předkládat znovu.
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KR
Zásady pro rozhodčí

KR opraví dokument pravidel ČKS „Zásady pro rozhodčí“ dle změn pravidel ISU, které 
byly přijaty 54. kongresem ISU.

STK
a/ Návrh úpravy stanov ČKS

STK navrhuje, že v případě neúčasti předsedy komise na zasedání P ČKS příslušný 
předseda komise deleguje svoje hlasovací právo zástupci své komise vyslanému na 
zasedání P ČKS. P ČKS s tímto návrhem souhlasí, je pouze potřeba zjistit, zda návrh 
neodporuje právnímu řádu České republiky. Tento návrh bude předložen VH ČKS v roce 
2013 ke schválení.

b/ Počet rozhodčích pro OBO SH
P ČKS souhlasí s návrhem STK, aby v případě účasti 10 a více závodníků se sbor 
rozhodčích skládal (shodně s ISU SH) z 1 vrchního rozhodčího/vrchní rozhodčí a 
minimálně 5 bodových rozhodčích. 

c/ Bonusy pro mladší kategorie
R. Hauzer zjistil, že do výpočetního systému ISUCalc nelze zavést tzv. motivační bonusy. 
P ČKS pověřuje V. Tauchmanovou, aby při semináři ISU ve Frankfurtu zjistila, zda je 
možno nějakým způsobem bonusy udělovat.  

d/ Manuál pro pořadatele soutěží
Poté, co předsedkyně ČKS vypracuje oficiální znění tohoto dokumentu, upraví STK 
OSPS tak, aby byla vypracována pro oba systémy hodnocení používané při soutěžích 
ČKS. 

e/ Náplně Pohár ČKS B
STK ve spolupráci s předsedkyní ČKS připravila konečné znění dokumentu s náplněmi 
kategorií Poháru ČKS B, který P ČKS schvaluje jako součást pravidel ČKS, a ukládá GS, 
aby jej publikoval na webu ČKS. 

f/ Přestupní řád ČKS
STK zaktualizuje do 15.8.2012 znění přestupního řádu ČKS.

5. Reprezentace, nominace na mezinárodní soutěže, semináře ISU
a/ Mezinárodní soutěže
Odpovědní trenéři nahlásili soutěže juniorské Grand Prix a mezinárodní soutěže 
z kalendáře ISU, kterých se chtějí se svými sportovci zúčastnit. P ČKS pověřuje GS, aby 
závodníky k jednotlivým soutěžím přihlásil, a to včetně všech náhradníků. O konečných 
nominacích bude rozhodnuto po prověrkách výkonnosti 2012.
Předsedkyně KR zašle nominace rozhodčích sekretariátu do 20. 7. 2012.

b/ Prověrky výkonnosti
Pozvánka na prověrky výkonnosti je se všemi specifikacemi zveřejněna na webových 
stránkách ČKS. Všichni pozvaní komisaři potvrdili účast.
P ČKS pověřuje předsedkyni TMK, aby na základě změn, které přijal kongres ISU, 
upravila nominační kritéria a motivační příspěvky pro prověrky výkonnosti 2012.
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6. Různé
ČKS obdržel návrh na spolupráci od o.s. Czech Skating Television na zajištění přenosů 
z pohárových soutěží ČKS. P ČKS obdržel i podobný návrh od KUMI - Electronic. 
V obou případech P ČKS s předloženými návrhy nesouhlasí, protože nemůže garantovat 
technické podmínky na jednotlivých zimních stadionech a zároveň není možné, aby cizí 
subjekty měly přístup do databáze sportovců a soutěží ČKS. P ČKS doporučuje 
navrhovatelům, aby se obraceli přímo na pořadatele jednotlivých soutěží.

Příští zasedání P ČKS se uskuteční v Praze dne 24.8. 2012.

podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová


