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Informace z  jednání předsednictva ČKS konaného
dne 10.10. 2009 v Praze

1. TMK
Český krasobruslařský svaz obdržel dne 22. září 2009 rezignaci předsedkyně TMK datovanou 
7. září 2009.  P ČKS se touto rezignací na zasedání zabývalo a po projednání celé situace a 
důvodů, které k rezignaci vedly, předsedkyně TMK rezignaci stáhla. Předsednictvo stažení 
rezignace bere na vědomí.

2. Národní a mezinárodní semináře
a/ národní seminář v Hradci Králové

Semináře se zúčastnilo 130 rozhodčích a trenérů.
Na základě žádosti některých národních rozhodčích rozhodlo P ČKS, že Věra 
Tauchmanová přeloží z ISU Communication 1557 platného pro sezónu 2009/2010 pasáže, 
které mění předchozí Communicationy, i když veškeré změny byly na semináři 
odpřednášeny v češtině. Překlad bude následně rozeslán e-mailovou poštou na členské 
kluby, které jej poskytnou svým rozhodčím. 

b/ národní seminář SSB v Brně
Semináře se zúčastnilo 30 rozhodčích a trenérů SSB.

c/ národní seminář pro technické specialisty kategorie tanečních párů
Seminář úspěšně absolvovali F. Blaťák, K.Kamberská a J.Mokrá

d/ ISU sponzorovaný seminář sportovních dvojic a rozhodčích pro kategorii sportovních 
dvojic, Berlín, duben 2010
P ČKS nominuje rozhodčí v tomto pořadí: J.Portová, J.Mokrá, V.Pupsová,  J.Baudyšová, 
M.Ošmera.
P ČKS obdrželo přímé pozvání od Luise Stonga pro SD K.Kadlecová / P.Bidař s tím, že 
ČKS má přímo požádat o věkovou výjimku pro Petra Bidaře.
V případě, že Pavel Dorňák, člen SCM, najde partnerku pro vytvoření sportovní dvojice, 
bude přihlášen se svou novou partnerkou také.

3. ZOH, reprezentace
a/ ZOH

Doplňkovou kvalifikací v Oberstdorfu při Nebelhorn Trophy bylo uzavřeno přidělování  
kvalifikačních míst pro soutěže v krasobruslení pro členské federace ISU na ZOH 2010. 
Česká republika v konečné bilanci získala dvě místa pro soutěž mužů, jedno místo pro 
soutěž tanečních párů a místo první náhradnice pro soutěž žen.
Konečná nominace bude záležet na rozhodnutí Pléna ČOV, jehož hlasování o nominacích 
se uskuteční 21.ledna 2010. Generální sekretář a předsedkyně TMK již zahájili 
neformální jednání se zástupci ČOV s cílem připravit se na obhajobu nominace sportovců 
pro maximální možné využití získaných kvót.
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Česká republika může na základě losování vyslat jednoho rozhodčího/jednu rozhodčí pro 
soutěž mužů. Komise rozhodčích rozhodla o nominaci V. Tauchmanové (náhradnicí je J. 
Portová). P ČKS tuto nominaci schvaluje. 

b/reprezentace
Změny v nominacích na mezinárodní soutěže:
JGP Drážďany / GER 30. 9. – 04. 10. 2009
Junioři: Patrik Timčák odhlášen pro zranění a následnou operaci ramene
Juniorky: nominována Kristina Kostková (juniorka s lepším umístěním v absolvované 

JGP 2009)
Trenéři: pouze Eva Horklová

JGP Záhřeb / CRO 07. 10. –  11. 10. 2009
Junioři: Patrik Timčák odhlášen pro zranění a následnou operaci ramene
Trenéři: odhlášena trenérka P.Timčáka V.Kramná

Graz / AUT 22. 10. –  25. 10. 2009
Juniorky: dodatečně požádaly o nominaci a pořadateli byly akceptovány Eliška    

Březinová, Kristina Kostková a Daria Zaychenko

Memoriál O. Nepely, Piešťany / SVK 04. 11. –  07. 11. 2009
Senioři: Tomáš Verner po změně termínu zrušil účast,
Seniorky: Nella Simaová po změně termínu zrušila účast, dodatečně o účast požádaly a 

pořadateli byly přijaty Kristina Kostková a Hana Charyparová
Vedoucí výpravy: Miloš Man

NRW Trophy, Dortmund / GER 05. 11. –  07. 11. 2009
Po změně termínu Memoriálu Pavla Romana požádali taneční páry Hájková/Vincour, 
Procházková/Češka a Bryndová/Sinicyn o možnost účasti v soutěži NRW Trophy.

GS Záhřeb / CRO 12. 11. –  14. 11. 2009
Všichni sportovci po termínových změnách v kalendáři ISU odvolali účast.

c/ Nominace na  MSJ 2010
P ČKS potvrzuje své rozhodnutí, že o nominacích na mistrovství světa juniorů 
v kategoriích sportovních dvojic a tanečních párů rozhodne umístění při MR párových 
disciplín v Cieszyně. O nominacích na toto mistrovství v sólových kategoriích juniorů 
(dvě místa) a juniorek (jedno místo) rozhodne umístění závodníků při MR juniorů v Brně. 
O nominaci se mohou ucházet pouze závodnici, kteří splní následující nominační kritéria 
MSJ:
Junioři: závodníci juniorského věku, kteří v průběhu sezony opakovaně (minimálně 

2x) předvedou v KP dvojitého Axela a trojitý skok a ve VJ dvojitého Axela
a dva různé trojité skoky;

Juniorky: závodnice juniorského věku, které v průběhu sezony opakovaně 
(minimálně 2x) předvedou v KP dvojitého Axela a trojitý skok a ve VJ 
dvojitého Axela a trojitý skok.
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4. PRTM, projekt Bruslička, testy výkonnosti
a/ PRTM

Vedoucí PRTM informoval, že 4.10. 2009 proběhly testy stávajících členů PRTM  a nově
přihlášených kandidátů ve výběrovém řízení na členství v PRTM. Kompletní 
dokumentaci a výsledky výběrového řízení předloží vedoucí projektu na příštím zasedání 
předsednictva ČKS.
Vzhledem ke změnám v kalendáři ISU souhlasilo P ČKS s návrhem vedoucího PRTM, 
aby kontrolní soutěží Českého poháru pro členy PRTM byla kromě soutěže v Orlové i 
soutěž v Pardubicích.

P ČKS reaguje na zvyšující se počet cizinců, kteří jsou členy ČKS, a rozhodlo, že členy 
programů hrazených ze strany MŠMT (PRTM, SCM a ST) mohou být pouze sportovci 
s českým státním občanství nebo sportovci s vyřízeným ISU Clearance Certificate
umožňujícím start sportovce / sportovkyně za ČR.

b/ projekt Bruslička
P ČKS žádá organizátory projektu Bruslička, aby ve věci dalších případně zavedených 
změn projektu Bruslička komunikovali s STK.
P ČKS ukládá STK, aby do termínu mistrovství republiky seniorů a párových kategorií 
vypracovala prováděcí předpisy pro změnu pohárových soutěží v systému tří výkonnostních 
úrovní, který byl již dříve navržen předsedkyní TMK. Následně připraví předsedkyně ČKS 
ve spolupráci s předsedkyní TMK náplně programů jednotlivých soutěžních kategorií.

c/ Testy výkonnosti sólo, SD, TP
Marta Havlová přepracovala řazení prvků, Věra Tauchmanová provedla úpravu 
terminologie testů výkonnosti ČKS tak, aby byla v souladu s terminologií pravidel ISU. P 
ČKS odsouhlasilo změnu řazení prvků v některých testech a ukládá  STK (na základě 
žádosti předsedkyně), aby s platností od 1.1.2010 upravila pasáž týkající se složení 
zkušební komise (bod 2.2).

d/ Testy výkonnosti SSB
J.Charyparová předložila nové znění testů výkonnosti SSB, které P ČKS schválilo. P ČKS
ukládá STK, aby provedla příslušné úpravy Pravidel ČKS s platností od 1.11. 2009. Na 
příštím zasedání bude P ČKS schvalovat termíny testů výkonnosti SSB.

e/ Současně nabízené videokazety s ukázkami provedení prvků testů výkonnosti se již 
nebudou prodávat, protože se nejedná o aktuální verzi, která je v textové podobě 
zveřejněná na webových stránkách ČKS. Případní zájemci obdrží tyto kazety  zdarma.

5. Informace z komisí
Předsedkyně ČKS
a/ Nominace technických sborů na pohárové soutěže 2009 – 2010

P ČKS schvaluje tento návrh nominací technických sborů na pohárové soutěže 2009, 
který vypracovala a předložila předsedkyně ČKS:

• 17. –  18.10.2009 Ostrava
Harant , Horklová,  Šmídová, Tauchmanová
náhr.: Lehká P.
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• 24. –  25.10.2009 Karlovy Vary
Hegerová, Kamberská, Lehká A., Skalická V., 
 náhr.: Lehká P.

• 31. –  01.11.2009 Frýdek Místek
Baudyšová, Horklová, Lehká A., Šmídová 
náhr. Harant

• 07. – 08.11.2009  Orlová
Horklová, Kubelková, Pupsová, Šmídová
náhr.:  Pražáková

• 14. – 15.11.2009 Pardubice
Hegerová, Pražáková, Skalická V., Verner
náhr.: Lehká A.

• 28. –  29.11.2009 Hradec Králové
 Mokrá, Pražáková, Tauchmanová, Verner
náhr. Lehká P.
zácvik: Babická, Trávníčková (+ možno další)

• 05. –  06.12.2009 Příbram
Baudyšová, Mokrá, Procházková, Skalická V.
náhr.: Verner

• 12. –  13.12.2009 Karviná
Harant, Kamberská, Pupsová, Šmídová
náhr.: Lehká P.

• 16. – 17.01.2010 Náchod
Hegerová, Košťálová,  Pražáková, Tauchmanová
náhr.: Harant

• 23. – 24.01.2010 Břeclav
Harant,  Kubelková, Lehká A., Pupsová 
náhr.: Horklová

• 27. – 28.02.2010 Kopřivnice
Baudyšová, Harant, Horklová, Šmídová 
náhr. Stöhrová

• 06. – 07.03.2010 Uherské Hradiště (původně USK Praha)
Lehká P., Pražáková, Procházková, Verner
náhr.: Horklová 

• 13. –  14.03.2010 Olomouc
Kubelková, Lehká A., Pupsová, Šmídová,
náhr.:  Horklová 

STK
a/ Testy výkonnosti v Mladé Boleslavi z důvodu termínové kolize s hokejem nebudou. 

Předseda STK osloví náhradní kluby (SK Kraso Děčín, USK Praha).

KR 
a/ P ČKS schvaluje nominace H. Kuglerové a M. Horklové na zkoušky rozhodčích ISU pro 
SSB v Göteborgu v březnu 2010. Náklady budou hrazeny ISU. V případě, že nominované 
rozhodčí zkoušky nesloží, budou muset následně uhradit náklady na cestu. 
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b/ Změny v nominacích na mezinárodní a ISU soutěže
Toruň / POL
Rozhodčí Portová se ze zdravotních důvodů omluvila, náhradní rozhodčí Kosina si již 
nemohl takto těsně před začátkem soutěže zařídit dovolenou v zaměstnání. 
P ČKS a komise rozhodčích se zabývaly dopisem adresovaným předsedkyni ČKS, ve 
kterém Pavel Procházka, otec Karolíny Procházkové, podává stížnost ve spojení s  
neúčastí tanečního rozhodčího na JGP v Toruni a žádá o řešení této situace. P ČKS 
pověřilo předsedkyni ČKS odesláním odpovědi. 

Graz / AUT
Došlo ke změně - nominaci přijala J.Košťálová.. 

Memoriál O. Nepely, Piešťany
Taneční rozhodčí nebude nominován/a.

Budapešť / HUN
Pro soutěže tanečních párů byl dodatečně nominován rozhodčí Kosina

c/ P ČKS souhlasí s následujícími dodatečnými nominacemi na mezinárodní soutěže 
z kalendáře ISU (většinou na základě žádosti pořadatelských svazů):
Trnava /SVK 20. 10. –  25. 10. 2009 TP: M.Zimová 
Merano /ITA 12. 11. –  15. 11. 2009 S: M. Horklová 
Varšava /POL 20. 11. –  22. 11. 2009 S+SD: V.Pupsová 

5. Různé
a/ Prague Cup 2010

K předpokládané změně termínu nedošlo z důvodu nesouhlasu hokejistů Liberce se 
změnou termínu extraligového zápasu. 

b/ ČKS obdržel ISU Clearance Certificate pro Dmitrije Kiseleva, který může 
reprezentovat Českou republiku na mezinárodních soutěžích i soutěžích ISU od 3.března 
2010. 

Příští zasedání P ČKS se uskuteční dne 14.11. 2009 v Pardubicích.

podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová


