P ČKS 18. 6. 2016
Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu
konaného dne 18. 6. 2016 v Praze
1. Kontrola zápisu a plnění úkolů
Společný seminář rozhodčích a trenérů ČKS
Začátek semináře bude v 10 hodin (prezentace od 9 hodin). Společná část pro trenéry a
rozhodčí bude trvat přibližně 90 minut (V. Tauchmanová – změny po kongresu ISU, M.
Horklová – náplně a hodnocení kategorií nováčků). Po 12. hodině proběhne praktická
část školení pro rozhodčí, kterou povedou V. Tauchmanová a M. Horklová a jejíž
součástí bude seminář týkající se hodnocení programových komponentů s praktickou
částí pro kategorie žen, sportovních dvojic a nováčků, a praktický blok pro trenéry,
který povede K. Kamberská.
2. Valná hromada ČKS 2016
a/ Úkoly vyplývající z usnesení VH ČKS
Na základě usnesení VH ČKS budou jednotlivé komise zveřejňovat informace ze svých
jednání. P ČKS ale upozorňuje na to, že veškeré návrhy odborných komisí musí být
následně schváleny P ČKS. Informace o jednáních jednotlivých komisí proto nemají
platnost oficiálních pokynů, směrnic a dokumentů. Sekretariát ČKS nebude odpovídat na
případné dotazy týkající se zápisů z jednání odborných komisí.
b/ Zpráva o činnosti RK ČKS za období květen 2015 až květen 2016
P ČKS projednalo zprávu revizní komise a reagovalo na připomínky a nálezy RK.
c/ Neúčast některých klubů na VH ČKS
P ČKS se zabývalo otázkou nízké účasti členských klubů na valné hromadě ČKS.
P ČKS proto pověřuje J. Mokrou, aby připravila návrh úpravy Stanov ČKS, který bude
řešit nadměrné přijímání nových klubů, které se následně aktivně nepodílí na činnosti
ČKS (např. neúčastí na valných hromadách).
Za poslední čtyři roky se VH ČKS minimálně třikrát nezúčastnily tyto kluby:
KK Poděbrady, Kraso Chrudim, KK Dvůr Králové nad Labem (dříve TJ Dvůr Králově
nad Labem), SK Kraso Cheb, HC Draci Bílina, TJ Kraso Beroun, ASK Lovosice, TJ
Spartak Soběslav, oddíl krasobruslení, MBK Vyškov, SK Praha (dříve TJ Slavoj Velké
Popovice), TJ Lokomotiva Trutnov, Kraso brusle Černošice.
3. Kongres ISU
V. Tauchmanová a S. Žídek informovali o průběhu kongresu.
Nejdůležitější dokumenty a informace budou přeloženy a zveřejněny na webových
stránkách ČKS.
P ČKS rozhodlo, že bude aplikovat pravidlo pro šampionáty ISU týkající se losování
startovního pořadí pro volné jízdy / volné tance pouze při mistrovských soutěžích.
4. ME 2017, JGP 2016
a/ příprava ME 2017
ČKS byl dne 12. 6. 2016 informován o tom, že ISU Council definitivně potvrdil, že
pořadatelstvím ME 2017 je pověřen ČKS. Na základě tohoto rozhodnutí může ČKS
požádat ISU o převod první části finanční dotace od ISU.
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P ČKS bere na vědomí podrobnou informaci S. Žídka o organizačních přípravách ME
2017.
b/ příprava JGP Ostrava Czech Skate
P ČKS vzalo na vědomí informaci S. Žídka o organizačních přípravách JGP 2016.
5. Informace z komisí
Ekonomka
a/ Čerpání rozpočtu 2016
Ekonomka seznámila P ČKS se stavem čerpání rozpočtu 2016.
b/ Dotace ČOV 2016
Klubům byly odeslány dotace z účtu odvodů z loterií od ČOV, a to dle stejných pravidel
jako v roce 2015.
STK
a/ P ČKS pověřuje STK, aby aktualizovala OSPS a doplnila je o přijatá rozhodnutí.
b/ Přestupy
Na základě podkladů rozhodla dohadovací komise ve složení Jitka Mokrá, Věra
Tauchmanová, Taťána Zoubková, že mateřský klub (TJ Stadion Brno) nemá nárok na
požadované výchovné za závodnici Valerii Kocábovou, a odsouhlasila její přestup do
VSC Technika Brno bez jakýchkoliv podmínek.
TMK
a/ Výcvikový tábor SCM ČKS, VSC Praha a členů PRTM
Vzhledem k velmi nahuštěnému kalendáři akcí i soutěží není možno na začátku
sezóny 2016/2017 uskutečnit další výcvikový tábor členů SCM a VSC.
Je možno pouze využít ledové plochy ke společnému tréninku v rámci prověrek
výkonnosti.
b/ Lektoři bruslení
TMK vychází z původního principu zavedení tohoto institutu a doporučuje, aby nebyla
vytvářena další skupina lektorů, ale aby byla dána možnost výběru školitelů jednotlivým
zájemcům o uspořádání tohoto školení (krajské komise, případně velké kluby).
TMK pouze doporučuje, aby volba výběru probíhala z trenérů příslušných oblastí, a to
a) trenérů I. třídy, licence A
b) trenérů II. třídy, licence B s nejméně šestiletou praxí
c) navrhovaný sbor by měl být vždy dán na vědomí TMK k případnému
připomínkování a následnému schválení.
P ČKS s návrhem TMK souhlasí a ukládá GS, aby daný text začlenil do dokumentu
Zásady pro trenéry ČKS.
c/ Testy výkonnosti
V současné době je dokončována výroba video materiálů k testům výkonnosti. P ČKS
schvaluje publikaci video záznamů na webových stránkách ČKS (neveřejná část), ke
které dojde do konce roku 2016.
Dokument Metodické pokyny testů výkonnosti byl aktualizován a publikován na webu
ČKS.
Sbor komisařů testů výkonnosti byl rozšířen o K. Kamberskou a J. Mokrou.
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d/ Prověrky výkonnosti
Generální sekretář a předseda TMK zpracují časový plán Prověrek ČKS v návaznosti na
konečný počet přihlášených sportovců.
e/ Změny zodpovědných trenérů členů reprezentace
P ČKS bere na vědomí informaci předsedy TMK ČKS týkající se změny trenéra
v případě M. Březiny a P. Kotlaříka.

KR
a/ Školení rozhodčích
KR navrhuje školení rozhodčích pro tance na ledě v rámci mezinárodní soutěže
Memoriál Pavla Romana v Olomouci (změna oproti původně plánovanému termínu 2. –
3. 9. 2016).
b/ soutěže J GP 2016
P ČKS schvaluje nominace rozhodčích na první dvě soutěže juniorské Grand Prix 2016.
Nominace předložila předsedkyně KR.
St. Gervais (FRA), 24. – 27. 8 . 2016
Taneční páry, junioři: Richard Kosina (náhr. M. Mišurec, Z. Plesníková)
Czech Skate Ostrava, 30. 8. – 3. 9 . 2016
Sólo: Martin Ošmera (náhr. Věra Kvarčáková)
Sportovní dvojice: Věra Tauchmanová (náhr. Stanislava Šmídová)
Taneční páry: Zuzana Plesníková (náhr. R. Kosina, M. Mišurec)
Předsedkyně ČKS
a/ překlady dokumentů
P ČKS pověřuje V. Tauchmanovou k tomu, aby přeložila Communication 2014
týkající se změn v pravidlech, které kongres přijal, a Communication 2000.
V. Tauchmanová, K. Kamberská a J. Mokrá přeloží Communication 2013.
b/ V. Tauchmanová finalizovala dokument Náplně, délky a hodnocení volných jízd
kategorií nováčci a nováčci mladší v soutěžích Českého poháru sezóny 2016 / 2017
P ČKS souhlasí s tímto dokumentem, který bude zveřejněn na webových stránkách
společně s dokumenty platnými pro ostatní kategorie.
c/ V. Tauchmanová doplnila a následně do angličtiny přeložila tiskové zprávy, které
bude předkládat mediální skupina ME 2017.
d/ Memoriál Pavla Romana
Předsedkyně ČKS byla oslovena členkou organizačního výboru ve věci změny
termínu Memoriálu. Navrhovaný termínu bohužel koliduje s termínem soutěží
Českého poháru, dojde k jednání s již schválenými pořadateli soutěží Českého poháru.
e/ Termín školení členů technických sborů
Školení proběhne 17. 9. 2016 v Hradci Králové a povede jej V. Tauchmanová, která
připraví pozvánku ke zveřejnění na webových stránkách. P ČKS s tímto postupem
souhlasí a pověřuje sekretariát, aby pozvánku následně zveřejnil.
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f/ Náplně programů kategorií Poháru ČKS
Předseda TMK zašle nejpozději 29. 6. dopoledne členům P ČKS dokument týkající se
náplní a délek programů kategorií mladší žactvo a nejmladší žactvo (Český pohár a
Pohár ČKS A) a všech kategorií Poháru ČKS B V. Tauchmanová musí nejpozději 30.
6. 2016 připravit konečnou verzi dokumentu ke zveřejnění na webových stránkách.
7. Různé
a/ MM ČR Cieszyn (POL)
Předseda TMK upozorňuje, že dle sdělení zástupců polské federace se Mezinárodní
MČR seniorů, SD a TP uskuteční v termínu 15. – 17. 12. 2016 (Čt – So), tedy o 1 den
dříve, než je uvedeno v minulém zápisu.
b/ Předseda TMK oznámil, že se T. Verner nemůže zúčastnit červencového zasedání ČOV.
P ČKS souhlasí s tím, že na toto zasedání bude za ČKS delegován S. Žídek.
Příští jednání P ČKS se uskuteční v Ostravě dne 19. 8. 2016 od 9:00 hodin a bude
pokračovat po ukončení prověrek výkonnosti.

Na základě zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová.

