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Zápis z jednání TMK ČKS 

Praha, 12.04.2017 
 

 

Přítomni: M. Harant, E. Horklová, K. Kamberská, V. Kopřivová, S. Židek 

Omluveni: P. Starec – pracovní povinnosti 

  V. Paulusová – pracovní povinnosti  

 

Jednání TMK ČKS řídil její předseda S. Židek. 

 

K jednotlivým bodům předem zaslaného programu bylo schváleno: 
 

 

1) SCM – seznamy členů detašovaných pracovišť, koeficienty na I. pololetí, návrhy na 

případné změny v obsazení k 1. 7. 2017  

 

Proběhla krátká diskuze k předloženému návrhu složení jednotlivých detašovaných 

pracovišť k 1. lednu 2017, jako i koeficientům a následně bylo rozhodnuto o 

chystaném vyřazení 3 sportovců k termínu 1. 7. 2017. 

 

 

2) VSC – plnění výkonnostních cílů, návrh na složení k 1. 7. 2017 

 

Vedoucí sekce krasobruslení byl předložen návrh o úpravě složení sekce k 1. 7. 2017, 

který bude projednán následně oponentním řízením dne 17. 5. 2017. 

Nebyly zásadní připomínky k návrhu výkonnostních cílů. 

 

 

3) PRTM – návrh na složení, změna systému činnosti a hodnocení (E. Milčinský) 

 

V souladu s dřívějším požadavkem TMK, předložil vedoucí PRTM materiál, obsahující 

návrh změny systému činnosti PRTM a návazného hodnocení sportovců příslušnými 

koeficienty (systém odpovídá SCM). 

Součástí materiálu jsou i kritéria pro přijetí a vyřazení sportovců. 

Komise materiál projednala a po diskuzi doporučila upravit koeficienty pro některé 

sportovce. 

 

V návaznosti na přidělené FP pro letošní rok, doporučuje komise, mimo VT v Ostravě 

(spolu se členy VSC a SCM), uspořádat každoročně i testování členů (Dr. Helešic) a 

účast na 1 mezinárodní soutěži přiměřené výkonnostní úrovně.  

Určit soutěž je možno až po vydání kalendáře soutěží ISU. 

 

Kritéria pro přijetí a vyřazení členů PRTM bude nutno koordinovat s kritérií pro členy 

SCM. 
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4) Výcvikový tábor členů VSC, SCM a PRTM 

 

Uvedený VT byl naplánován v Ostravě tak, aby navázal následně na květnový cyklus 

IDP (Multifunkční hala – led, Atletická hala, ubyt. Hotel PULS vč. stravování).  

VSC a SCM 26. dubna – 1. května 2017; PRTM 26. – 30. dubna 2017. 

Tým moderátorů (trenérů): Stanick Jeannette (FRA) 

    Brian Orser (CAN, 28.4. – 1.5.2017) – pokračuje IDP 

    Tomáš Verner 

    Jaroslav Sedláček 

    Daniel Šmíd 

    Michal Polák (přednášky k dopingu) 

Demonstrátor:  Chafik Besseghier (FRA) 

Vedoucím akce:  Stanislav Židek 

 

Akce organizačně plně zajištěna, vč. příslušných objednávek. 

 

 

5) Prověrky 2017 + nominační kritéria (vč. kritéria účasti na nominační soutěž pro ZOH 

2018) 

 

Na doporučení trenérů a po zkušenostech v loňském roce, uskuteční se Prověrky ČKS 

v Ostravě ve dnech 18. – 19. srpna 2017 (příjezd a ubytování již ve čtvrtek 17. srpna). 

 

Prověrkám ČKS přikládá na důležitosti v kategoriích ženy a TP i fakt, že půjde o 

nominaci na soutěž Nebelhorn Trophy, která je dodatečnou kvalifikací o možnost 

účasti na ZOH. 

Proto TMK doporučuje P ČKS, aby byl zajištěn plnohodnotný sbor rozhodčích (5) a 

tech. specialisté i ze zahraničí.  

 

SD – juniorský pár Horňáková-Jakubka absolvuje pouze KP. 

         Pro účely motivačních příspěvků vycházet pak z VJ v rámci JGP. 

        Jakubka v sóle absolvuje celý program prověrek. 

 

Komise doporučuje zvážit možnou neúčast M. Březiny z důvodu nenarušování jeho 

přípravy na ZOH a možných startů na GP. 

 

Komise rovněž doporučuje, aby se prověrek nezúčastňovali závodníci v žákovských 

kategoriích. 

 

 

6) Oblast vzdělávání (Školení licence B, II. třída) 

 

Snaze otevřít Šk T II. třídy (licence B) brání stále malý zájem uchazečů. TMK dohodla 

opětovné zveřejnění dotazu o zájem uvedeného školení na webu ČKS. 

Šk T III. třídy bude uspořádáno na Moravě. Termín a místo dohodne M. Harant, který 

bude za akci zodpovědný.  
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7) Různé  

 

- do podzimního semináře TaR bude snaha zařadit informativní zdůraznění 

problematiky výuky Testů výkonnosti a jejich důležitosti při zkvalitňování techniky 

bruslení sportovců (E. Horklová) 

 

- komise navrhuje v kategoriích nejml. a ml. žactva bonusy za zařazení 2A nebo 

trojitého skoku.  

Za každý uvedený skok udělí TP +1bod. 

V případě, že je skok uznán s < , bonus pouze 0,5 bodu. 

V případě, že je skok s << , bez bonusu. 

 

- TMK doporučuje doplnit komisaře pro Testy výkonnosti: 

Po odsouhlasení návrhu P ČKS, osloví doporučené trenéry a rozhodčí předseda 

komise. 

 

- komise doporučuje P ČKS, s okamžitou účinností, upravit náplně žákovských 

kategorií sjednocením s pravidly ISU. 

Kategorie mladšího žactva a žactva vychází z náplní ISU Advanced Novice.  

Od nové sezóny by mladší žactvo jezdilo pouze VJ.  

Nová náplň pro nejmladší žactvo vychází ze základu náplní ISU Basic Novice B. 

Rozdíl v obtížnosti 2 dle ISU, kde byla posunuta u kroků a piruet na 3 (dosud 

mohla být dosažena až 4). 

Takto upravené kategorie mají na Slovensku i v Polsku. 

Výsledkem bude mj. možnost zúčastňovat se MZ bez nutnosti úprav programů. 

 

Návrh úprav – viz příloha. 

 

- ZPRÁVA O SITUACI V SYNCHRONIZOVANÉM BRUSLENÍ 

Zprávu zaslala V. Paulusová písemně. 

TMK vzala zprávu na vědomí. 

 

- NOMINAČNÍ KRITÉRIA PRO ISU JGP 

- Komise projednala předběžné návrhy NOMINAČNÍCH KRITÉRIÍ PRO ISU JGP  

a motivačních příspěvků pro Prověrky výkonnosti ČKS.  

Lze předpokládat, pro další sezónu, úpravu výše požadovaného bodového zisku ve 

známce za technické elementy (TES) pro účast na šampionátech ISU (v návrhu 

zatím původní požadavky z uplynulé sezóny). 

 

 

P ČKS projednalo na svém zasedání dne 22. 4. 2017 předložené návrhy a vyslovilo s nimi 

souhlas. 

Na příští zasedání byl pouze odložen bod o doplnění komisařů pro Testy výkonnosti. 

 

 

Zpracoval: Ing. Stanislav Židek, předseda TMK ČKS 

 

 


