Předsednictvo 15. 10. 2011 - Praha

Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu
konaného dne 15.10. 2011 v Praze
1. Reprezentace, mezinárodní a národní soutěže
a/ Generální sekretář seznámil P ČKS se změnami v nominacích na mezinárodní a ISU
soutěže 2011
JGP Brašov a JGP Tallinn – z obou soutěží se pro nemoc (Brašov) a následnou ztrátu
formy (Tallinn) odhlásil Tomáš Kupka
Nebelhorn Trophy, Oberstdorf - kvůli zranění se odhlásil Tomáš Verner, kvůli
potížím s dopravou se odhlásila Martina Boček, účast odvolala rozhodčí Markéta
Horklová.
Memoriál O. Nepely, Bratislava - pro zranění se odhlásili Tomáš Verner a Martina
Boček. Pořadateli byla dodatečně akceptována Nastassiya Lobačevská v kategorii
seniorek.
Coupe de Nice - z důvodu obsazení týmově soutěže se zúčastní i jeden z tanečních párů
Procházková / Češka nebo Kubová / Kiselev
Ice Challenge, Graz - na základě žádosti zodpovědné trenérky došlo ke změně
kategorie u Martina Krhovjáka (je přihlášen do kategorie žactva). Taneční pár Mariya
Ukolova / Jaroslav Brtek byl přehlášen do kategorie taneční páry junioři (zodpovědná
trenérka páru žádala o nominaci do kategorie žactva, i když tento pár věkovou hranici
žákovské kategorie překročil). Účast odvolal taneční pár Kateřina Koníčková / Matěj
Lang. Dodatečně požádala o účast Laura Raszyková v kategorii juniorek.
Rozhodčí Miroslav Mišurec nebyl vylosován pro soutěže tanečních párů a soutěže Ice
Challenge se nezúčastní.
Merano Cup - rozhodčí Jana Baudyšová i náhradníci Markéta Horklová a František
Baudyš se omluvili. ČKS nebude soutěž rozhodčím obsazovat.
Memoriál Pavla Romana, Olomouc - P ČKS schvaluje návrh nominace rozhodčích
předložený KR: M.Mišurec, Z.Plesníková, M.Zimová. J.Portová bude organizátory
pozvána jako technický kontrolor soutěží.
Grand Prix SNP, Banská Bystrica - o účast dodatečně požádali Laura Raszyková a
trenér C.Sciskala.
NRW Trophy – Dortmund - o účast dodatečně požádali Elizaveta Ukolova (juniorky)
a Jan Kurnik (žáci).
Golden Spin, Záhřeb - o účast dodatečně požádali Klára Kadlecová / Petr Bidař
(soutěž SD seniorů). Soutěže by se měl předběžně zúčastnit i nově vytvořený seniorský
taneční pár Lucie Myslivečková / Neil Brown. V jejich případě je účast podmíněna
získáním ISU Clearance Certificate pro partnera, které mu umožní startovat
v mezinárodních a ISU soutěžích za ČR.
b/ Kritéria pro šampionáty ISU
P ČKS schvaluje změnu v kritériích pro soutěže tanečních párů - za splněná se považují
kritéria i v případě splnění minimálních součtů úrovní obtížnosti daných pro KT a/nebo
VT, tedy 11 pro KT a 19 pro VT v kategorii taneční páry junioři, součet 14 pro KT a 23
pro VT v kategorii taneční páry senioři. Důvodem této úpravy je to, že přesné znění
pravidel ISU a příslušné Communicationy platné pro sezónu 2011/2012 vyšly až po
přijetí původního dokumentu ČKS.
P ČKS schvaluje také doplnění kritérií pro plnění skokových prvků platných pro
kategorii seniorů takto: „tento požadavek (tzn. požadavek předvedení uvedeného počtu
trojitých skoků) je splněn i v případě, kdy závodník předvede místo trojitého skoku
dotočený čtverný skok“.
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Důvodem této úpravy je podpořit snahu sportovců zařazovat do svých jízd i čtverné
skoky, které jsou nutností pro úspěch na šampionátech ISU.
Upravená kritéria jsou publikována na webových stránkách ČKS.
c/ Nominace YOG 2012
Informační schůzky na ČOV se dne 27.09. 2011 zúčastnili K. Oubrecht a K.Kamberská.
ČKS potvrdí kvalifikační místo v kategorii tanečních párů. ČKS nepotvrdí kvalifikační
místo v kategorii sportovních dvojic, protože v ČR momentálně neexistuje žádná
sportovní dvojice ve věkovém složení požadovaném soutěžním řádem YOG.
V kategorii jednotlivců juniorů je Česká republika zatím pouze mezi náhradníky
(momentálně 3. náhradník). V případě, že bude mezi pozvanými federacemi, rozhodne P
ČKS o akceptaci tohoto pozvání na základě průběžného plnění kritérií sportovcem
Krhovjakem k datu pozvání.
V kategorii juniorek ČR kvalifikační místo nezískala.
V době od posledního zasedání P ČKS došlo k úpravě nominačních termínů. Termín pro
potvrzení národních kvót na adresu ISU je 30.10. 2011. V následném období budou ze
strany ISU oslovovány federace, které jsou mezi náhradníky, v tomto případě bude
nutno přijetí nominace obratem potvrdit. Konečnou nominaci musí ČKS odevzdat ČOV
do 7.12. 2011.
Na soutěž byla ISU nominována jako TS do kategorie mužů K. Kamberská.
d/ MM ČR 2012 v Ostravě
P ČKS schvaluje nominaci činovníků na MM ČR v Ostravě:
Technické sbory: V.Tauchmanová (SD), K.Kamberská (sólo a SD)
Vrchní rozhodčí: V. Tauchmanová (sólo), J. Portová (tance)
Rozhodčí: V. Kvarčáková, M. Mišurec, Z. Plesníková, J. Portová, S. Šmídová
GS ve spolupráci s předsedou OV připravil anglickou verzi rozpisu, ve které provedla
předsedkyně ČKS jazykové úpravy. Konečná verze byla odeslána slovenské a polské
federaci. Česká verze rozpisu schválená STK je již publikována na webových stránkách
ČKS.
2. Situace v ČSTV
P ČKS se zabývalo situací v ČSTV a výzvami, které obdrželo od iniciativy Český sport
2011 (petice „Hvězdy nepadají z nebe“). ČKS tuto iniciativu oceňuje a podpoří ji odkazem
na webových stránkách ČKS a rozesláním na kluby. Požadovaná finanční podpora akce
bohužel není možná, nebyla součástí rozpočtu 2011, použít finance MŠMT není možné a
sponzorské finance nemá ČKS k dispozici.
P ČKS pověřuje předsedkyni ČKS účastí na VH ČSTV, která se koná v sobotu 26.11. 2011
v Nymburce.
P ČKS pověřuje generálního sekretáře, aby zastupoval ČKS na „poradě předsedů svazů“,
která se uskuteční v Praze na Strahově 23.11. 2011.
3. Činnost komisí
Předsedkyně ČKS
a/ P ČKS schválilo seznam členů technických sborů ČKS platný pro sezónu 2011/2012,
který předložila předsedkyně ČKS. Seznam je publikován na webových stránkách ČKS.
b/ P ČKS schvaluje nominace technických sborů pro soutěže ČP v ISU SH, které
předložila předsedkyně ČKS. Seznam nominací je přílohou zápisu.
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Ekonomka
a/ Ekonomické směrnice
Ekonomka navrhla úpravy ekonomických směrnic č. 1 a 2.
Úpravy směrnice č.1 dávají do souladu příspěvky na dopravu poskytované ČKS se
současnými zákonnými předpisy. Jde pouze o technickou novelu z důvodu právní jistoty
příjemců náhrad. P ČKS dále provedlo drobné textové úpravy v této směrnici přesněji
vymezující finanční náhrady v případě použití soukromých vozidel pro potřeby ČKS.
Úpravy směrnice č. 2 zpřesňují dikci použití odměn činovníkům tak, aby jasněji vyplynulo,
že zahrnují odměny v soutěžích Českého poháru i Poháru ČKS. Další úprava mění dikci u
nejvyšší sazby odměn činovníkům soutěží stanovené podle počtu sólistů / párů v soutěži na
„25 a více“.
Upravené ekonomické směrnice byly publikovány na webu ČKS.
b/ Plnění rozpočtu
Ekonomka seznámila P ČKS s plněním rozpočtu a se stavem čerpání prostředků z dotací
MŠMT. Většina příjmových kapitol již byla naplněna, pouze příjem ze Sazky
prostřednictvím ČSTV je 0 Kč (rozpočtováno bylo 413 000 Kč).
c/ Roční registrační poplatky klubů
K dnešnímu dni neuhradil registrační poplatek klub TJ Kraso Černošice. P ČKS ukládá
generálnímu sekretářovi, aby zveřejnil na webových stránkách ČKS oznámení o tom, že se
členové klubu TJ Kraso Černošice nesmí zúčastnit soutěží ČKS. P ČKS ukládá sekretariátu
ČKS, aby toto oznámení rozeslal všem klubům
d/ P ČKS důrazně upozorňuje kluby, které obdržely dotace ČKS pro sportovní střediska, že
je bezpodmínečné nutné, aby při vyúčtování dodržely termín 15.12. 2011 stanovený ve
smlouvě
TMK
a/ Předsedkyně TMK předložila návrh změn části pravidel ČKS týkající se “Zásad pro
trenéry ČKS”. P ČKS je projednalo a souhlasí se změnou k 1.1.2012 (zásady nelze měnit
mezi jarním termínem školení trenérů a podzimním termínem jejich zkoušek). P ČKS
ukládá generálnímu sekretáři, aby před 1. lednem 2012 tuto upravenou část pravidel
publikoval na webových stránkách ČKS.
b/ Praktický seminář pro trenéry, 24. 9. 2011, Roudnice nad Labem.
Seminář proběhl úspěšně. Zájem o jarní pokračování semináře projevil klub BK Mladá
Boleslav. P ČKS ukládá sekretariátu, aby s klubem a lektorkami dohodl možný termín
uspořádání.
Předsedkyně TMK dále žádá sekretariát, aby zjistil, především u moravských klubů,
možnost uspořádat seminář pro trenéry i v dalších termínech a lokalitách za stejných
finančních podmínek jako seminář v Roudnici nad Labem.
c/ Školení trenérů II třídy
Předsedkyně TMK informovala o probíhajících jednáních s FTVS UK v Praze a FSp MUNI
v Brně. Předpokládaný začátek školení by byl na podzim 2012. Více informací podá
předsedkyně TMK na příštím zasedání P ČKS.
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d/ Předsedkyně TMK a P ČKS děkují MUDr. Klimovičové za její velkorysou nabídku zajistit
vyhovující prostory a zorganizovat seminář trenérů ČKS v roce 2012 bez úhrady nákladů za
pronájem ze strany ČKS. P ČKS ukládá GS, aby vstoupil do jednání s MUDr.
Klimovičovou.
KR
a/ P ČKS schválilo seznam rozhodčích a vrchních rozhodčích ČKS platný pro sezónu
2011/2012 pro všechny soutěže pořádané v rámci ČKS (tzn. soutěže Českého poháru i
Poháru ČKS), který předložila předsedkyně KR. Seznam vznikl na základě účasti
rozhodčích na seminářích a splnění podmínky úspěšného vypracování písemného testu.
Seznam rozhodčích ČKS je publikován na webových stránkách ČKS. O zařazení mezi
vrchní rozhodčí rozhodlo splnění písemného testu na plný počet bodů. Seznam vrchních
rozhodčích ČKS je také publikován na webových stránkách ČKS. Členky komise
rozhodčích a předsedkyně ČKS jsou zařazeny na seznam rozhodčích, i když na testové
otázky neodpovídaly. Výše uvedené totiž vypracovaly, a tedy i znaly, zadání testů.
b/ P ČKS schvaluje nominace vrchních rozhodčích pro soutěže ČP v ISU SH, které
předložila předsedkyně KR.
c/ P ČKS projednalo a schválilo části pravidel týkající se „Zásad pro rozhodčí ČKS“
platných od 4.10.2011 a prezentovaných na seminářích a školeních rozhodčích v červnu a
září 2011.
d/ P ČKS vyjadřuje nespokojenost s přístupem rozhodčích k nominacím na mezinárodní
soutěže. Předsedkyně KR připraví úpravu způsobu nominací pro příští sezónu.
e/ KR vyhlásila náhradní termíny pro testy rozhodčích, kteří byli řádně omluveni ze
zářijového semináře KR. Termíny náhradních testů jsou 5. – 6. 11. v Mladé Boleslavi a 26. 27. 11. v Brně. Informace již byla zveřejněna na webových stránkách ČKS.
f/ Předsedkyně KR informovala P ČKS, že obdržela pozitivní ohlasy na oba semináře
rozhodčích, kde byl prodiskutován a důsledně vysvětlen princip systému srážek v soutěžích
OBO. Od veškerých výkladů daného systému prezentovaných na jiných seminářích před
10.9.2011 se KR distancuje. Rozhodčí vyjádřili přání, aby byl i v budoucnu seminář
rozhodčích pořádán v jiném termínu než semináře trenérů.
g/ KR provedla nominace rozhodčích na MR seniorů a párových disciplín v Ostravě,
kterou P ČKS schválilo.

STK
a/ Předseda STK
Na žádost P ČKS, aby místopředseda ČKS přesně specifikoval, co nazývá „omezeným
fungováním“, zaslal E.Milčinský 14.10.2011 ve večerních hodinách generálnímu
sekretářovi následující e-mailové vysvětlení:
„Všechny potřebné úkony a úkoly byly plněny korespondenční nebo e-mailovou poštou
nebo telefonicky. Testů PRTM v Ostravě se zúčastním, komise STK pracuje bez omezení,
zpracování výsledků bude probíhat také bez omezení.”
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Revizní komise se pak k situaci vzniklé dlouhodobým onemocněním místopředsedy Evžena
Milčinského vyjádřila na svém zasedání dne 28.9. v Srnojedech takto:
„Dle činností definovaných organizačním řádem a stanovami ČKS nepřítomnost
místopředsedy neohrožuje fungování P ČKS ani činění právních úkonů jménem ČKS,
ale značně je komplikuje, a to zejména v době nepřítomnosti předsedkyně ČKS. Tuto
situaci lze řešit korespondenčně (poštou, per rollam, apod.), případně plnou mocí
udělenou jinému členu P ČKS.
Místopředseda je volen valnou hromadou, stanovy neřeší jeho případnou dlouhodobou
nepřítomnost. Ke změně tohoto stavu by byla nutná změna stanov.“
b/ Ukončení / přerušení činnosti klubu
P ČKS bere na vědomí ukončení činnosti klubu SKK AZ Havířov.
P ČKS bere na vědomí oznámení o přerušení činnosti klubu KK Riper Rosice z důvodu
uzavření zimního stadionu v Rosicích. Vzhledem k tomu, že tento termín stanovy ČKS
neznají, doporučuje P ČKS klubu, aby z důvodu nečinnosti ukončil členství v ČKS a
v případě opětného zahájení činnosti znovu požádal o členství v ČKS.
c/ Přestupy
P ČKS bere na vědomí přestupy schválené STK.
P ČKS souhlasí s návrhem STK na zřízení dohadovací komise ve věci zamítnutého přestupu
Radka Jakubky z HC Litvínov do USK Praha (kluby se nedohodly na odstupném) a
schvaluje složení dohadovací komise.
d/ Předseda STK e-mailem oznámil, že STK povolila rozšíření soutěže Velká cena Brna o
kategorii juniorů.
e/ Předseda STK informoval e-mailovou cestou o přípravě internetového přenosu z MM
ČR v Ostravě na stránkách ČKS.
f/ P ČKS schvaluje náplně programů pro kategorie synchronizovaného bruslení pro
sezónu 2011 / 2012 předložené TMK a STK a projednané na semináři SB dne 28.9.
v Jihlavě a pověřuje STK, aby je publikovala na webu ČKS.
g/ P ČKS připomíná STK, že je nutné vypracovat pokyny pro hlasatele soutěží (tento úkol byl
zadán již v minulém kalendářním roce, jeho neplnění vytýká i revizní komise ČKS).
5. Různé
a/ P ČKS projednalo zápis z jednání revizní komise ze dne 28.9. v Srnojedech a vyjádřilo se
k jednotlivým bodům zápisu.
Příští zasedání P ČKS se uskuteční v Ostravě při MR seniorů a párů ve dnech 16. až 18.
prosince 2011 (přesné časy jednání v Ostravě budou přizpůsobeny časovému rozpisu a
povinnostem činovníků soutěže, kteří jsou zároveň členy P ČKS).

podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová
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Český pohár, 2011-12, návrh nominací technických sborů a VR
termín
• 15. – 16.10.2011
• 22. – 23.10.2011
• 29. – 30.10.2011
• 05. – 06.11.2011
• 12. – 13.11.2011
• 26. – 27.11.2011
• 03. – 04.12.2011
• 10. – 11.12.2011
• 14. – 15.01.2012
• 21. – 22.01.2012
• 28. – 29.01.2012
• 11. – 12.02.2012
• 25. – 26.02.2012

Orlová
TS: Hegerová, Pupsová, Šmídová
VR: Ošmera; Kvarčáková
Uherské Hradiště
TS: Harant, Šmídová, Tykalová, Zoubková
VR: Ošmerová; Pupsová
Ostrava
TS: Harant, Pražáková, Tauchmanová
VR: Šmídová; Smolík
Mladá Boleslav
TS: Hrabicová, Kamberská, Lehká A., Pletková
VR: Košťálová; Kimličková
Hradec Králové
TS: Mokrá, Pražáková, Tauchmanová, Trávníčková
VR: Schejbalová; Portová
Brno
TS: Horklová, Lehká P., Pletková, Říhová
VR: Mokrá; Ošmerová
USK Praha
TS: Lehká P., Kamberská, Pletková, Procházková
VR: Tauchmanová; A.Lehká
Karviná
Harant, Pupsová, Šmídová
VR: Ošmera; Baudyš
Uherský Brod
TS: Harant, Horková, Lehká P., Pletková
VR: Šmídová; Kosina
Stadion Praha
TS: Babická, Baudyšová, Mokrá, Zoubková
VR: Schejbalová; Baudyš
Břeclav
TS: Baudyšová, Pražáková, Šmídová, Tykalová
VR: Plesníková; Horklová
Brno
TS: Hrabicová, Lehká A., Říhová, Tykalová
VR: Pupsová; Křivanová
Kopřivnice
TS: Hegerová, Harant, Šmídová
VR: Kvarčáková; Ošmera

