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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu  
konaného dne 19.8. 2011 v Praze 

 
 
1. Prověrky výkonnosti, reprezentace, SCM  

a/ Prověrky výkonnosti  
GS informoval členy P ČKS o přihláškách a následných omluvách a spolu s předsedkyní 
TMK připravil časový rozpis a protokoly pro technické sbory.  
Předsedkyně TMK navrhla, aby sportovní dvojice Kadlecová / Bidař byla s ohledem na 
umístění při ME 2011 a MS juniorů 2011 nominována na soutěže juniorské Grand Prix, 
i když byla ze zdravotních důvodů omluvena z prověrek výkonnosti 2011. P ČKS 
vyjádřilo s tímto návrhem souhlas. 
 

2. Mezinárodní a národní soutěže  
a/ Grand Prix 2011 
   Pozvání na soutěže Grand Prix obdrželi Michal Březina (USA, Francie a Rusko), Tomáš 

Verner (Japonsko, Rusko) a Klára Kadlecová / Petr Bidař (Čína).  
 
b/ YOG 2012, Innsbruck 

Vzhledem k tomu, že uzávěrka širší nominace a předání všech podkladů do 
akreditačního systému pro soutěže „Youth Olympic Games“ 2012 v Innsbrucku byla 
stanovena ČOV na 7. září 2011, schválilo P ČKS následující širší nominaci sportovců 
/ sportovkyň / párů splňujících věková kritéria pro start a zařazených do VSC nebo 
SCM a/nebo účastnících se prověrek výkonnosti 2011: 
Chlapci: Martin Krhovjak (trenérka V. Kramná); 
Dívky: Eliška Březinová (trenér P.Starec), Jana Coufalová (trenérka I.Tokošová), 
Jiřina Geyerová (trenér F.Pechar), Adéla Jelínková (trenérka B.Kostková), Laura 
Raszyková (trenér C.Sciskala), Klára Světlíková (trenérka S. Mazurková); 
Taneční páry: Jana Čejková / Alexandr Sinicyn (trenéři N.Karamyševa, R.Sinicyn); 
Sportovní dvojice: žádná dvojice nesplňuje věkové požadavky MOV. 
P ČKS dále schvaluje nominační kritéria a způsob nominace na YOG 2012. 
Pokud ČKS získá na základě výsledků soutěží juniorské Grand Prix 2011 kvótní místa 
pro ČR, bude nominace v jednotlivých kategoriích podmíněna splněním nominačních 
kritérií pro soutěže juniorské Grand Prix (platných pro prověrky výkonnosti 2011) 
minimálně dvakrát v probíhající sezóně (počínaje vlastními prověrkami výkonnosti 
2011). V kategorii dívek bude v případě splnění nominačních kritérií více 
sportovkyněmi rozhodovat součet dvou nejvyšších bodových zisků v probíhající 
sezóně. Konečný termín pro plnění kritérií je dán konečným termínem nominace 
stanoveným ČOV (15. prosince 2011). 

 
c/ T. Zoubková předala informaci od předsedkyně USK Praha o úmyslu klubu uspořádat 

na ZS Hasa mezinárodní soutěž v sólovém bruslení a tancích na ledě pod názvem 
„EDEA nultý ročník“ v termínu 9. - 12. 2. 2012. Generální sekretář přislíbil, že 
poskytne předsedkyni USK Praha informace o základních požadavcích spojených 
s pořádáním mezinárodních soutěží z kalendáře ISU.  
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3. Činnost komisí 
Předsedkyně ČKS 
a/ Předsedkyně žádá všechny členy technických sborů, kteří budou působit na 

mezinárodních soutěžích, na které je nenominuje ČKS nebo ISU, aby o této skutečnosti 
informovali sekretariát ČKS. 
 

b/ Překlad další části pravidel 
Předsedkyně ČKS přeložila další část pravidel týkajících se soutěží. Uvedená 
problematika bude prezentována na seminářích pro trenéry i rozhodčí a překlad bude 
zveřejněn na webových stránkách svazu.  
 

 
Ekonomka 
a/ Kontrola VZP 

Při této kontrole nebyly nalezeny žádné chyby. 
 
    b/ Roční registrační poplatky klubů  

K dnešnímu neuhradily roční registrační poplatky následující kluby: 
TJ Dvůr Králové nad Labem;  
HC Stadion Teplice;  
TJ Kraso Černošice;  
KK Riper Rosice;  
KK Nymburk;  
HC Slezan Opava, oddíl krasobruslení;  
KK Rokycany. 
Termín pro úhradu poplatku byl 30.6.2011. Výše uvedené kluby byly po tomto datu 
opakovaně vyzvány sekretariátem k úhradě, na výzvy však nereagovaly. 
P ČKS rozhodlo, že se členové výše zmíněných klubů nesmí do doby uhrazení 
poplatku zúčastnit soutěží ČKS.  
 

 
TMK 
a/ TMK připravila a předložila úpravy znění “Metodických pokynů k provádění testů 

výkonnosti”. V testech pro taneční páry bude vždy odkaz na předepsané tance platné pro 
danou sezónu.  
P ČKS pověřuje generálního sekretáře, aby tuto změnu do daného dokumentu zanesl. 

 
  b/ PRTM 

Vedoucí PRTM e-mailovou cestou informoval, že kontrolní soutěží členů PRTM bude 
Velká cena Ostravy (29. – 30.10. 2011). V pátek 28.10. 2011 proběhne testování členů 
PRTM, které provede Dr. Helešic. Pozváni budou všichni členové PRTM. Testování 
se budou moci dále zúčastnit i zájemci o členství a pozvaní kandidáti PRTM (dle 
plnění kritérií v průběhu sezóny), kteří si náklady uhradí sami. 

 
c/ Testy výkonnosti 

Předsedkyně ČKS dohodla s pořadateli, že testy výkonnosti v Litvínově se budou 
konat pouze v nedělním termínu (25.9.), aby nedošlo ke kolizi s praktickým 
seminářem trenérů v Roudnici nad Labem. 
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      d/ Školení trenérů II t řídy 
V současné době je přihlášeno 22 zájemců, tzn. je možno toto školení pořádat. Datum a     
místo konání projedná TMK.  

 

      
 KR 

   a/ P ČKS souhlasí s návrhem KR na nominace rozhodčích na mezinárodní a ISU soutěže.  
 

   b/ KR uspořádá seminář pro rozhodčí a technické sbory SB ve středu 28.9. v Jihlavě. 
Přednášet bude V.Paulusová, která se zúčastnila semináře ISU 2011 ve Frankfurtu.  

 
c/ Předsedkyně KR žádá všechny rozhodčí, kteří budou působit na mezinárodních 

soutěžích, na které je nenominuje ČKS nebo ISU, aby o této skutečnosti informovali 
sekretariát ČKS. 

 
    d/ P ČKS schválilo návrh srážek v OBO systému hodnocení, který předložila předsedkyně  
        KR. 
 
     e/ P ČKS souhlasí s návrhem komise rozhodčích, že na všechny soutěže v ISU SH bude 

KR nominovat vždy dva vrchní rozhodčí, které KR oznámí pořadateli spolu se 
seznamem členů technických sborů. Tito rozhodčí budou zároveň působit i ve 
funkcích bodových rozhodčích. 

 
 

      STK 
a/ Předseda STK a místopředseda ČKS zaslal členům P ČKS následující e-mail (citace): 

Jak jistě víte 26.6. jsem měl infarkt. V současné době jsem na nemocenské a čekám na 
termín nástupu do lázní. Podle vyjádření doktorů bych měl být v neschopnosti asi půl 
roku. 
Z těchto důvodů se po dobu léčení nebudu účastnit zasedání předsednictva ani komise 
STK.  
Nazval bych to "omezeným" fungováním po telefonu a e-mailech bez osobní účasti na 
zasedáních. Po dohodě se členy komise STK bude na zasedáních předsednictva dle 
potřeby vždy jeden zástupce komise. 
P ČKS se na základě tohoto oznámení místopředsedy zabývalo problematikou 
fungování statutárního orgánu ČKS. Toto fungování musí P ČKS řešit v souvislosti 
s činěním právních úkonů a při „omezeném“ fungování místopředsedy může dojít 
k zásadním problémům. 
Je dále nutno, aby předseda STK naprosto přesně specifikoval, jak bude zajištěno 
vedení PRTM, fungování STK a zpracování výsledků soutěží v ISU SH. 

 
b/ Oprava výpočetní techniky 

Předseda STK e-mailem požádal o schválení oprav výpočetní techniky a nákupu 
nejnutnějších komponentů pro funkčnost ISU SH. P ČKS schvaluje požadované opravy 
a nákupy. 

     
c/ Databáze ČKS 

Předseda STK e-mailem požádal o schválení vytvoření databáze pro registrační systém 
ČKS na internetu a zahrnutí nákladů do rozpočtu ČKS pro rok 2012. Náklady budou 
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specifikovány po vyhlášení výběrového řízení a zjištění dalších informací. P ČKS 
schvaluje vytvoření této databáze.  

 
d/ Český pohár 

Předseda STK e-mailem oznámil, že STK povolila rozšíření soutěže v Orlové o 
kategorii juniorek.  
 

e/ Náplně kategorií poháru B 
Člen STK, R.Hauzer, předložil návrh úprav náplní programů soutěžních kategorií 
Poháru ČKS B.  P ČKS děkuje všem členům STK, kteří na vypracování tohoto návrhu 
spolupracovali. Návrh předloží předsedkyně TMK k projednání komisi TMK na 
zasedání dne 20. 8. 2011. Vzhledem k tomu, že na VH ČKS bylo deklarováno, že náplně 
programů budou vypracovány do 1.7.2011 a vzhledem k tomu, že ani do uvedeného 
data, ani na minulém zasedání P ČKS předseda STK nepožadoval žádné změny 
v náplních soutěžních kategorií Poháru ČKS B, rozhodlo P ČKS, že k případným 
změnám dojde až od příští sezóny. 

 
 

podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová 
 

 
 


