Předsednictvo 21.1. 2011 - Praha

Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu
konaného dne 21.1. 2011 v Praze
1. ČSTV – současná situace
Členové P ČKS se snaţí získat co nejvíce informací, ekonomka ČKS se zúčastnila (místo
nemocného K. Oubrechta) jednání sekretářů jednotlivých svazů a informovala členy P
ČKS o jeho průběhu.
P ČKS ţádá ekonomku svazu, T. Zoubkovou, aby se zúčastnila případných jednání a
setkání týkajících se financování sportu.
2. Internetové přenosy ze soutěží
Předsedkyně ČKS informovala členy P ČKS o tom, ţe byla kontaktována zástupcem
sportovní internetové televize TVCOM ve věci nabídky spolupráce. Z pověření P ČKS se
generální sekretář 10.1. 2011 sešel se zástupcem TVCOM a následně zaslal P ČKS emailem podrobnější nabídku této společnosti a dále zaslal nabídku od společnosti KUMI
na zajištění televizních přenosů přes internet.
Vzhledem k tomu, ţe v současné době není vyjasněno financování českého sportu, bude
moţnost zakoupení sluţeb zajišťujících internetové přenosy prodiskutována se zástupci
klubů na valné hromadě ČKS.
3. Reprezentace
P ČKS schvaluje nominace sportovců na následující soutěţe:
Bavarian Open, Oberstdorf, 10. - 13. 2. 2011:
SD junioři: A.Herbríková/A.Zaboev
Senioři: M.Březina,
TP junioři: K.Procházková/M.Češka, J.Čejková/A.Sinicyn, M.Altinakisová/M.Hába
Mont Blanc Trophy, Courmayer, 15. - 20.2.: M.Boček, G. Kubová / D. Kiselev
Gardena Spring Trophy, 31.3. – 3.4. : M.Boček
Všichni jmenovaní se zúčastní daných soutěţí na vlastní náklady, mohou však čerpat
finance přidělené v rámci reprezentačních smluv.
4. Informace z komisí
Předsedkyně ČKS
a/ Na základě jednání s trenéry juniorských sportovních dvojic a s členy TMK bylo
rozhodnuto, ţe bude zrušena soutěţ sportovních dvojic na M ČR v Českých Budějovicích.
b/ P ČKS pověřuje předsedkyni, aby jednala s představiteli polského a slovenského svazu o
pokračování spolupráce při organizování mezinárodního mistrovství republiky
seniorských a párových kategorií.
c/ Na MČR a PČR v Českých Budějovicích a v Brně proběhnou před zahájením soutěţí
porady členů technických sborů, které povede K. Kamberská.

Ekonomka
a/ informovala členy P ČKS o tom, ţe jiţ bylo dokončeno vyúčtování mezinárodního
mistrovství republiky v Ţilině
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b/ informovala členy P ČKS o tom, ţe budou podstatně sníţeny dotace programů
financovaných z MŠMT
KR
a/ Nominace rozhodčích
P ČKS souhlasí s následujícím návrhem KR na nominace rozhodčích na soutěţe
z kalendáře ISU:
Mozart Cup SSB – M. Horklová (dopravu zajišťují týmy bez finanční účasti ČKS)
b/ Jednotlivým klubům byl znovu rozeslán dokument "Pohár ČKS - sráţky", který je
podkladem pro udělování sráţek při pohárových soutěţích hodnocených podle systému
hodnocení "OBO". (Předsedkyně ČKS a KR byly informovány o tom, ţe tento dokument
se při prvním rozeslání nedostal ke všem rozhodčím ČKS a v některých případech zřejmě
ani na e-mailové adresy některých klubů.)
STK
a/ Schválení přijetí klubu
P ČKS schvaluje přijetí klubu SVČ KK Baník Hodonín. Všechny náleţitosti pro vstup byly
splněny.
b/ Na základě podnětu M. Blaťáka P ČKS důrazně vyzývá komisi STK, aby okamţitě
zveřejnila ţebříček Poháru kategorií synchronizovaného bruslení. Dále je nutno při M ČR
a P ČR v Příbrami vyhlásit výsledky loňské pohárové soutěţe (dosud tak nebylo učiněno)
i letošní pohárové soutěţe.

TMK
a/ Předsedkyně TMK navrhla a členové P ČKS schválili Petru Lehkou a Moniku
Škorničkovou jako nové komisařky pro testy výkonnosti.
Nominace komisařů na testy výkonnosti:
Louny (20.3. 2011): V. Tauchmanová, M. Havlová, R.Kosina + M.Škorničková (P.
Lehká) na proškolení.
Mladá Boleslav (2.4. 2011): E. Horklová, M. Harant, J. Portová + P. Lehká
(M.Škorničková) na proškolení
b/ P ČKS schvaluje následující návrh TMK: Vzhledem k současnému stavu výkonnosti
juniorek budou juniorce případně nominované na MSJ uhrazeny v případě postupu do
hlavní soutěţe (tedy do krátkého programu) náklady na její ubytování a stravování po
dobu kvalifikace (pobyt od začátku soutěţe bude v případě postupu do hlavní soutěţe
hradit ISU), v případě postupu do volných jízd bude sportovkyni navíc uhrazena i
doprava. Trenér/ka juniorky nebude nominován/a (případným trénováním bude pověřen
někdo z dalších trenérů vyslaných do dějiště šampionátu). V případě, ţe sportovkyně
nepostoupí z kvalifikace, zúčastní se soutěţe na vlastní náklady. Před případným odletem
na MSJ musí sportovkyně uhradit na účet ČKS zálohu ve výši 40 000 Kč (coţ je nejniţší
odhadovaná cena letenky a nejniţší odhadované pobytové náklady).
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6. Různé
a/ K datu 31. 1. 2011 končí pracovní poměr sekretářky ČKS, paní Zdeňky Havlové. P
ČKS děkuje Z. Havlové za její mnohaletou práci pro české krasobruslení a přeje jí do
dalších let co nejvíce sil a osobní pohody.
P ČKS pověřuje generálního sekretáře, aby na webových stránkách svazu informoval
o nástupu nové sekretářky ČKS, paní Mariky Vondřejcové, a zveřejnil nové úřední
hodiny sekretariátu.
b/ J. Mokrá předloţila předsednictvu ke schválení směrnici o boji s dopingem. Znění této
směrnice upravila V. Tauchmanová. P ČKS tento dokument, který bude součástí
pravidel, schvaluje.

Příští zasedání P ČKS se uskuteční v Praze dne 2. 4. 2011 od 9.30 hodin.
podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová

