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Informace z  jednání předsednictva ČKS konaného  

 konaného dne 14.11. 2009 v Pardubicích 

 

1. ZOH, reprezentace, mezinárodní soutěže 

 a) ZOH 

      Český krasobruslařský svaz obdrţel od ČOV dopis potvrzující předběţnou nominaci pro 5 

sportovců a 5 členů doprovodu. Další kolo jednání s ČOV proběhne v pondělí 30.listopadu 

2009. 

 

  b/reprezentace, mezinárodní soutěže 

Změny v nominacích na mezinárodní soutěţe: 

Graz / AUT      22. 10. – 25. 10. 2009   

Pro nemoc se nezúčastnily Martina Bocek, Kristina Kostková a Darja Zaychenko. 

 

Memoriál O. Nepely, Piešťany / SVK  04. 11. – 07. 11. 2009   
Pro nemoc se nezúčastnila Kristina Kostková, z rodinných důvodů Hana Charyparová. 

Dodatečně přijata byla Barbora Švédová. 

 

Merano / ITA      12. 11. – 15. 11. 2009   

Pro nemoc se nezúčastnila Darja Zaychenko, místo ní byla přijata Kristina Kostková. 

 

c/ reprezentační smlouva Karolíny Procházkové 

Pavel Procházka, zákonný zástupce Karoliny Procházkové, zaslal ČKS podepsanou 

reprezentační smlouvu Karoliny, ve které došlo k úpravám. Generální sekretář informoval 

o této situaci e-mailovou korespondencí členy P ČKS, kteří vyjádřili znepokojení nad tím, 

ţe byla na sekretariát svazu doručena reprezentační smlouva obsahující předem 

neprojednané a pro ČKS nepřijatelné úpravy (k takovému jednání reprezentantů ještě 

nikdy nedošlo, členové P ČKS jej povaţují za minimálně neslušné). Generální sekretář 

byl pověřen k tomu, aby odeslal panu Procházkovi informaci o nepřijatelnosti úprav, ten 

však na danou informaci nereagoval. Členové P ČKS nechtějí tuto situaci ponechat bez 

jakékoliv reakce, a proto ukládají generálnímu sekretářovi, aby zákonným zástupcům 

sportovkyně oznámil e-mailem, ţe pokud do 26. 11. 2009 nebude podepsána ze strany 

sportovkyně/zákonného zástupce reprezentační smlouva ve svém původním znění, nebude 

Karolina Procházková zařazena do reprezentace ČR se všemi důsledky z toho 

vyplývajícími. 

 

d/ nominace na ME, MS 

Soutěţ sportovních dvojic nebude ČKS obsazovat. 

V soutěţi muţů budou nominováni první dva z M ČR seniorů. 

V soutěţi ţen obdrţí nominaci mistryně ČR seniorek. 

V soutěţi tanečních párů budou nominováni mistři ČR v soutěţi „taneční páry senioři“. 

O úhradách ze strany ČKS bude rozhodnuto na základě výkonů předvedených při M ČR. 
 

e/ nominace na MSJ, kategorie taneční páry junioři 

Na MSJ v kategoriích tanců na ledě budou nominovány první dva páry z M ČR 2010 

v soutěţi „taneční páry junioři“. 
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f/ ISU sponzorovaný seminář pro žákovské taneční páry, Oberstdorf 30.3 – 11.4. 2010 

ČKS má právo nominovat neomezený počet taneční párů a dva trenéry. 

P ČKS rozhodlo o nominaci všech ţákovských párů (Bryndová/Sinicyn, Koníčková/Lang, 

Altinakisová/Hába, Doubravová/Ţáček), pokud se zúčastní M ČR 2010. P ČKS dále 

nominuje dva trenéry tanečních párů dle pořadí M ČR 2010 v kategorii taneční páry - 

ţáci. Ostatní trenéři mají moţnost se zúčastnit semináře na vlastní náklady. 

 

 

2. Mistrovství republiky 

ČKS byl poţádán polským svazem o přehodnocení účasti juniorských a ţákovských 

sportovců v párových disciplínách (sportovní dvojice, taneční páry). Předsednictvo ČKS 

souhlasí s moţností přesunu kategorií sportovní dvojice-junioři a sportovní dvojice-ţáci  na 

únorové M ČR 2010 v Brně. Bohuţel nabídka na uspořádání soutěţí juniorských a 

ţákovských tanečních párů při juniorském mistrovství Polska v Opole na začátku února je pro 

ČKS neakceptovatelná a ČKS trvá na uspořádání tanečních soutěţí při mezinárodním 

mistrovství v Cieszyně. 

 

Nominace rozhodčích a technických sborů: 

ČKS byl poţádán pořadateli o následující nominaci rozhodčích a členů technických sborů: 

Vrchní rozhodčí pro soutěţ muţů, technický kontrolor pro soutěţ ţen, technický specialista 

pro soutěţ tanců, As. TS pro soutěţe muţů a sportovních dvojic, 5 rozhodčích (nebyla podána 

specifikace pro jednotlivé disciplíny) 

 

P ČKS schvaluje následující nominaci rozhodčích O. Ţáková, J. Portová, S. Šmídová, R. 

Kosina, V. Kvarčáková, náhradníci: V. Pupsová (sólo, SD), M. Mišurec (tance). 

P ČKS schvaluje nominaci V.Tauchmanové jako VR a TK. 

P ČKS schvaluje nominaci K.Kamberské do technického sboru sólových kategorií a 

sportovních dvojic. 

ČKS není schopen obsadit funkci technického specialisty pro kategorii tanečních párů. Proto 

P ČKS pověřuje GS, aby projednal s pořadateli moţnost obsadit místo toho funkci vrchního 

rozhodčího v tancích na ledě.  

 

 

3. Informace z komisí 

Předsedkyně ČKS 

a/ V průběhu Velké ceny Hradce Králové proběhne školení kandidátů na funkci 

technických specialistů. Proto se bude na místě vyhrazeném pro technický sbor 

vyskytovat větší počet lidí neţ obvykle. Školení povede V. Tauchmanová, která připraví 

pozvánku. 

 

TMK 

a/ PRTM 

Vedoucí PRTM předloţil kompletní dokumentaci a výsledky výběrové řízení. Na základě 

této dokumentace navrhl vedoucí PRTM zařadit jako kandidáty PRTM Terezii Fadrnou a 

Radka Jakubku. 

Nezařazeny byly tyto účastnice výběrového řízení: Sarah Boehmová, Tereza Přečková, 

Elizaveta Úkolová, Tereza Vykopalová. 



  Předsednictvo  14.11. 2009 -  Pardubice 

 3 

b/ projekt Bruslička, nový systém pohárových soutěží 

Předsedkyně TMK představila postup prací při přípravě změny systému pohárových 

soutěţí. V Hradci Králové se při Velké ceně uskuteční setkání pracovní skupiny, která 

připraví konečný návrh. Předsednictvo svolá na jaře 2010 seminář pro předsedy klubů, 

kde budou změny systému pohárových soutěţí prezentovány. 

 

   

 STK    
a/ P ČKS schvaluje seznam přestupů a hostování, které jsou přílohou zápisu ze zasedání.  

 

b/Testy výkonnosti 

Testy výkonnosti se uskuteční 27. - 28.března v Děčíně a 3. - 4.dubna v Brně (pořadatel 

FSC Technika). 

Návrh na obsazení komisí lednových testů výkonnosti:  

TV Kralupy (E. Horklová, J. Portová, J. Baudyšová) 

TV Uherské Hradiště (M. Havlová, R. Kosina, H. Ducháčková) 

 

c/ Testy výkonnosti SSB 

Testy skupin SB proběhnou v pátek 4. 12. 2009 v Příbrami. 

 

d/ Hardware pro ISU SH 

 Prozatím došlo k provizorní opravě ovladače. 

 

      e/ Zrušení členství klubu SKK Příbram 

Předsedkyně klubu SKK Příbram poţádala ČKS o zrušení členství z důvodu ukončení 

činnosti klubu ke dni 25.6. 2009.  

P ČKS bere zrušení klubu na vědomí. 

   

KR  

a/ Změny v nominacích na mezinárodní a ISU soutěže  
 Merano / ITA   12. 11. – 15. 11. 2009   sólo: M.Horklová 

 Rozhodčí nebyla vylosována. 

 

Budapešť / HUN 04. 12. – 06. 12. 2009   sólo: M. Horklová 

        

 

b/ Nominace rozhodčích na šampionáty ISU 

ISU vylosovala obsazení sborů rozhodčích pro šampionáty 2010. P ČKS souhlasí 

s návrhem předsedkyně KR na obsazení přidělených míst následovně: 

 

 Mistrovství Evropy 2010 

 Ţeny: J. Baudyšová (náhradnice: S. Šmídová) 

Taneční páry: R. Kosina (náhradník: M. Mišurec) 

 

4 kontinenty (3. necestující náhradník pro soutěţe TP):  

M. Mišurec (náhradník: R.Kosina) 
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MS juniorů 2010 

Sportovní dvojice: S. Šmídová (náhradnice: J. Baudyšová)     

Taneční páry: M. Mišurec (náhradník: R. Kosina) 

 

Mistrovství světa 2010 

Taneční páry: J. Portová (náhradník: R.Kosina) 

 

c/ Finále Grand Prix 

V případě výzvy ISU, aby ČKS nominoval rozhodčího pro finále GP/JGP, bude 

nominována J. Portová.  

 

 

4. Různé 

a/ Junior Grand Prix 2010 

P ČKS bylo přiděleno pořadatelství soutěţe juniorské Grand Prix v Ostravě v termínu 13. 

– 17.10. 2010. Bude zahájeno jednání s OV o finančních podmínkách organizace soutěţe. 

 

b/ P ČKS souhlasí s tím, aby měl František Blaťák moţnost sledovat (bez jakýchkoliv úhrad 

ze strany ČKS) práci technického panelu při soutěţích Memoriálu Pavla Romana. Tato 

moţnost však musí být odsouhlasena vrchním rozhodčím a technickým kontrolorem 

jednotlivých soutěţí.  

 

 

Příští zasedání P ČKS se uskuteční při M ČR seniorů. 

 

 

 podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová  

 

 

 


