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Informace z  jednání předsednictva ČKS konaného
dne 28. června 2008 v Praze

1. Kontrola zápisu a plnění úkolů
a) Rozdělení prostředků pro sportovní třídy a základní sportovní střediska

P ČKS rozhodlo o rozdělení prostředků a ukládá generálnímu sekretářovi, aby připravil 
smlouvy pro sportovní třídy a základní sportovní středisko pro rok 2008 a odeslal je 
klubům. Finanční prostředky budou odeslány až po obdržení smlouvy podepsané ze strany 
klubu.

b) Mistrovství ČR v sezóně 2008-09
senioři + všechny kategorie párových disciplín
Účast na šampionátu potvrdil na Kongresu ISU předseda Slovenského krasobruslařského 
svazu, zájem projevil i polský svaz. P ČKS ukládá generálnímu sekretářovi, aby 
kontaktoval sekretariáty SKRZ a  PFSA ve věci definitivního potvrzení účasti, včetně 
odhadu počtu zúčastněných sportovců v jednotlivých kategoriích. 

junioři, žactvo, mladší žactvo:
Jako organizátor mistrovství se řádně přihlásil klub FSC Technika Brno. P ČKS schvaluje 
uspořádání mistrovství republiky pro rok 2009 v sólových kategoriích juniorů, žactva a 
mladšího žactva v Brně, organizátorem bude klub FSC Technika Brno.

2. Informace o kongresu ISU
Předsedkyně ČKS informovala o jednání 52. kongresu ISU a o změnách v technických a 
obecných pravidlech, které byly kongresem přijaty. Předsedkyně ČKS připraví co nejdříve 
informace o těchto změnách ke zveřejnění na webových stránkách ČKS. 

3. MS J 2009
Předsedkyně ČKS informovala o všech osobních jednáních s představiteli ISU, která 
proběhla během 52. kongresu ISU a týkala se možného zvýšení dotace na uspořádání MSJ 
2009. Předsedkyně ČKS vypracovala a předala představitelům ISU oficiální písemnou 
žádost o navýšení dotace na uspořádání šampionátu, kterou předsednictvo ISU projednalo 
na svém zasedání v závěru kongresu. ČKS byl o výsledcích tohoto jednání informován faxem 
odeslaným dne 26.6. 2008 generálním ředitelem ISU. Současná ztráta rozpočtu (při 
současném směnném kursu USD/CZK) je přibližně 3 miliony Kč. Generální sekretář ČKS 
bude dále jednat s představiteli ČSTV a MŠMT. O vývoji situace bude představitele ISU 
osobně informovat předsedkyně ČKS během semináře ve Frankfurtu. Předsedkyně ČKS 
zpracuje oficiální odpověď na výše zmíněné rozhodnutí předsednictva ISU.

4. Reprezentační prověrky, reprezentace
a/ reprezentační prověrky

P ČKS schvaluje, že pozváni budou všichni juniorští a seniorští sportovci, členové SCM 
nebo VSC. ČKS proplatí pouze cestovné sportovcům a zodpovědným trenérům (v případě 
členů SCM bude následně uhrazeno z dotace MŠMT pro SCM). Na základě loňských 
upozornění a stížností trenérů na to, že byly zveřejněny záznamy jízd účastníků prověrek na 
veřejně přístupných webových stránkách, bude v pozvánce na reprezentační prověrky 
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poznámka o zákazu natáčení předváděných programů.

P ČKS nominuje členy komisí následovně:
Technický sbor sólové kategorie / sportovní dvojice: V.Tauchmanová, K.Kamberská
Technický sbor tance na ledě: J.Portová, A.Kuncová-Trnková (K. Mrázová)
Rozhodčí sólové kategorie / sportovní dvojice:  F.Baudyš, J.Portová, O.Žáková
Rozhodčí tance na ledě: O.Žáková, V.Tauchmanová
Data operátor: E. Milčinský

b/ mezinárodní soutěž členů PRTM 
Na základě požadavku vedoucího PRTM se členové projektu zúčastní soutěže Varšavský 
pohár, pokud organizátoři zařadí alespoň soutěže kategorií „pre-novices“. P ČKS ukládá 
generálnímu sekretářovi, aby požádal  PFSA o zaslání informace o rozsahu této soutěže.

5. Informace z komisí
TMK
a) Vzhledem k tomu, že kongres ISU nezměnil věkovou hranici kategorie žactva (Novices), 

P ČKS definitivně potvrzuje, že kategorie nejmladšího žactva bude hodnocena dle 
ISU SH. 
Předsednictvo schvaluje následující návrhy TMK na délku volných jízd: 
Žačky nejmladší 2:30 minuty (+/- 10 sekund), žáci nejmladší 3:00 minuty (+/- 10 
sekund )
a dále potvrzuje následující maximální obsah volných jízd:

- 6 skokových prvků (1 musí být axelového typu, max. jedna kombinace 2 skoků); 
každý skok může být zařazen sólově jen jednou;

- 2 piruety, z nichž jedna musí být CCoSp;
- 1 sekvence spirál,  stejná jako u kategorie žactvo mladší;
- 1 kroková sekvence po přímce v délce 2/3 kluziště

b/ Školení trenérů licence B a A
Do dnešního dne jsou na sekretariátu ČKS evidováni pouze čtyři zájemci o školení 
licence B a čtyři zájemci o školení licence A. Z tohoto důvodu TMK zatím neuvažuje o 
vypsání odpovídajících školení. P ČKS ukládá generálnímu sekretářovi, aby zveřejnil na 
web ČKS informaci o tom, že se zájemci o uvedená školení mohou přihlásit e-mailem na 
adresu havlova@cstv.cz  nejpozději do 31.7. 2008.

c/ Zkoušky trenérů 3.třídy, licence C (školení na jaře 2008)
se uskuteční v Karviné v sobotu 6.9. 2008.
Vzhledem k tomu, že je na sekretariátu přihlášeno již 25 nových uchazečů o školení  
trenérů 3.třídy, licence C nebo školení asistentů trenéra, předsedkyně TMK navrhuje 
uspořádat spolu s výše uvedenými zkouškami i školení nových uchazečů. 

STK
a/ Změna názvu klubu

P ČKS bere na vědomí změnu názvu klubu HK Dukla Jihlava, mládež (původně SK 
Jihlava).
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b/ Kalendář pohárových soutěží v ISU SH
P ČKS schvaluje návrh STK na přidělení pořadatelství pohárových soutěží ČKS v ISU 
SH pro sezónu 2008 – 2009 následovně :

• 11. – 12.10.2008 SKK Karviná
• 18. – 19.10.2008 Bruslařský klub Dr. J. Hainze Hradec Králové
• 25. – 26.10.2008 BK LR Cosmetic Ostrava
• 01. – 02.11.2008 TJ Autoškoda Mladá Boleslav, oddíl krasobruslení
• 08. – 09.11.2008 KK Havířov
• 22. –  23.11.2008 TJ Stadion Brno

(poslední soutěž před uzavřením nominace na M ČR seniorů a párových 
disciplín)

• 29. – 30.11.2008 Bruslařský klub České Budějovice
• 13. – 14.12.2008 KK Orlová
• 10. – 11.01.2009 Kraso Břeclav
• 17. – 18.01.2009 FSC Technika Brno
• 24. – 25.01.2009  FSC Kopřivnice
• 07. – 08.02.2009 KK Stadion Praha
• 14. – 15.02.2009 Sportovní klub Kraso Uherské Hradiště
• 21. – 22.02.2009 TJ USK Praha, oddíl krasobruslení

(poslední soutěž před uzavřením nominace na M ČR juniorů, žactva a ml. 
žactva)

Ekonomka
a/ Ekonomka informovala členy P ČKS o současném stavu čerpání rozpočtu 2008.

b/ SCM Brno stále nevyúčtovalo dotaci za 1.čtvrtletí roku 2008.

c/ Ekonomka ukládá všem předsedům komisí, aby před každou akcí jednoznačně informovali 
všechny lektory/přednášející o výši úhrady, která plně odpovídá směrnicím ČKS. 
Jakékoliv výjimky budou možné pouze po předchozím posouzení ekonomkou a 
následném schválení ze strany P ČKS.

6. Příští jednání P ČKS se uskuteční v Praze v pátek 22.8. 2008 na Strahově a v sobotu 23.8.
po skončení reprezentačních prověrek na ZS Hasa.

podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová 


