Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu
konaného dne 6. 10. 2012 v Praze
1. Zasedání Councilu ISU v Praze
V rámci několikadenního zasedání vrcholného orgánu ISU proběhla v pátek 5. 10. 2012
večeře, na kterou ČKS pozval nejvyšší představitele ISU. Byla projednávána současná
situace světového i českého krasobruslení.
2. ČSTV, ČOV, MŠMT
a/ P ČKS schvaluje nominaci Věry Tauchmanové na valnou hromadu ČSTV, která se
uskuteční 1. prosince 2012 ve Sportovním centru v Nymburce.
b/ P ČKS schvaluje nominaci GS Karla Oubrechta na poradu předsedů svazů sdružených
v ČSTV, která se uskuteční 24. října 2012 v Praze na Strahově.
c/ P ČKS schválilo per rollam nominaci Kateřiny Kamberské do pléna ČOV na následující
volební období a dále schválilo nominaci Dr. Gerhardta Bubníka do rozhodčí komise
ČOV na následující volební období.
d/ Kluby ČKS byly vyzvány e-mailem dne 3. 9. 2012 k podání informací o aktuálním
stavu členské základny a o výši plateb členských příspěvků (v členění požadovaném
MŠMT). V uvedeném e-mailu bylo jasně vysvětleno, že náležité vyplnění požadované
tabulky uvádějící seznam členů klubu a výši členských příspěvků bude jedním ze
zásadních kritérií pro poskytnutí jakýchkoliv státních dotací v roce 2013 ze strany MŠMT
pro jednotlivé sportovní svazy.
i/ Následující kluby zaslaly požadované údaje v požadovaném termínu, za což jim P ČKS
a sekretariát ČKS vyjadřuje upřímné poděkování:
TJ Stadion Brno (1), Kraso Břeclav (2), BK České Budějovice (3), KK Poděbrady (4), TJ
Dvůr Králové (6), BK Frýdek-Místek (7), Dukla Jihlava mládež (14), BK Variace
Liberec (21), HC Litvínov (22), ASK Lovosice (23), TJ Stadion Mariánské Lázně (24),
TJ Mělník (25), TJ AŠ Mladá Boleslav (26), TJ Kraso Náchod (27), BK Uherský Brod
(28), TJ Spartak Nové Město nad Metují (29), KK Nymburk (30), BK LR Cosmetic
Ostrava (34), KK Pardubice (36), KK Plzeň (38), KK Stadion Praha (41), USK Praha
(42), Prostějov Kraso bruslení (43), HC Oceláři Třinec (49), HC PSG Zlín (53), KK
Havířov (54), FSC Kopřivnice (55), KK Rokycany (56), KK Orlová (57), Podřipský KK
Roudnice (58), SC Brno (61), SKK Arena Plzeň (64), SK KRASO Děčín (65), HC
Strakonice (66), VSK Technika Brno (68), KK Karlovy Vary (69), HC Ledeč nad
Sázavou (70) a TJ Slavoj Český Těšín (71).
ii/ Dne 19. 9. 2012 byla všem dalším klubům odeslána e-mailem druhá výzva, na kterou
zareagovaly obratem kluby:
KK Chomutov (13), TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí (18), FSC Olomouc (31), HC
Slezan Opava (32), HC PZ Kraso Kladno (33), Kraso Rychnov nad Kněžnou (39), SKK
Karlovy Vary (44), KK Kraso Tachov (48), SK HC Baník Most (59) a TJ Spartak
Soběslav (62).
iii/ Ostatní kluby nereagovaly ani na druhou výzvu a data o jejich členské základně se
ČKS podařilo zajistit pouze značným úsilím M. Vondřejcové, která musela vyhledávat
potřebné údaje ve zdrojích ČSTV nebo musela telefonicky kontaktovat představitele

klubů. Níže je uveden seznam klubů, které nereagovaly ani na druhou výzvu:
HC Stadion Teplice (9), BK Hradec Králové (10), SK Kraso Cheb (12), HC Draci Bílina
(15), SKK Karviná (16), KK Slaný (17), TJ Kraso Beroun (19), BK Příbram (45), ÚKK
Ústí nad Labem (51), BK Kraso Mladá Boleslav (52), TJ Jiskra Domažlice (60), SK
Kraso Česká Lípa (63) a Kraso Hodonín (72), Kraso Krnov (35), BK Praha (40), FSC
Habitat Náměšť nad Oslavou (46), TJ Baník Sokolov (47), SK Kraso Uherské Hradiště
(50), MBK Vyškov (67) a SVČ KK Baník Hodonín (73).
iv/ Těsně před vypršením nejzazšího termínu odevzdání podkladů na MŠMT musely být
dne 25.9. 2012 následující kluby ještě jednou telefonicky vyzvány M. Vondřejcovou
k tomu, aby údaje poskytly:
HC Slovan Louny (5), HC Rebel Havlíčkův Brod (8), TJ Kralupy nad Vltavou (20) a
FSC Brno (37).
P ČKS upozorňuje kluby uvedené v bodech iii/ a iv/, že svým liknavým přístupem nebo
dokonce žádnou reakcí na výzvy sekretářky svazu způsobily možné problémy v naplnění
článku V Stanov ČKS, který mezi právy a povinnostmi členů ČKS uvádí i povinnost
„podílet se na tvorbě společných zdrojů ČKS“. P ČKS a jeho odborné komise zohlední
výše zmíněnou zhoršenou spolupráci klubů uvedených v bodech iii/ a iv/ v případě
přidělování akcí, testů výkonnosti či při řešení jiných žádostí ze strany uvedených klubů.
Podobně bude P ČKS přistupovat i ke klubům, které zaplatily členský příspěvek
s několikaměsíčním zpožděním, a to až na základě výzvy zaslané M. Vondřejcovou v září
2012.
3. Pravidla a směrnice ČKS
a/ P ČKS schválilo per rollam zveřejnění aktualizované verze Pravidel krasobruslení
platných pro Českou republiku, kterou zpracovala na základě připomínek a požadavků,
které zazněly na seminářích trenérů a rozhodčích ve dnech 8. 9. a 9. 9. 2012, Věra
Tauchmanová. Po schválení dokumentu ze strany P ČKS publikoval generální sekretář
upravenou verzi na webových stránkách ČKS.
b/ P ČKS schválilo per rollam nové znění dokumentu „Doplňky a úpravy pravidel ISU
platné pro ČR“, a nové znění „Organizační směrnice pohárových soutěží“, které
připravila V. Tauchmanová. Po schválení textu dokumentů ze strany P ČKS zveřejnil
generální sekretář nové znění obou dokumentu na webových stránkách ČKS.
c/ P ČKS schvaluje uveřejnění překladu nového znění pravidla ISU 551, který připravila V.
Tauchmanová, na webových stránkách svazu.

4. Informace z komisí
Předsedkyně ČKS
a/ JUDr. Koblasová a její úvahy, podněty a dotazy
Předsedkyně informovala P ČKS o e mailové korespondenci zasílané JUDr. Koblasovou
(členkou klubu TJ Dvůr Králové) v průběhu září 2012.
P ČKS souhlasí s textem odpovědi, kterou V. Tauchmanová zašle JUDr. Koblasové do
9.10. 2012 (termín požadovaný JUDr. Koblasovou) a ve které V. Tauchmanová vysvětlí
části textu Organizační směrnice pohárových soutěží, které jsou JUDr. Koblasové
nejasné.

b/ Semináře technických specialistů a technických kontrolorů, září 2012
Noví zájemci o funkci technických specialistů a technických kontrolorů a stávající
TK/TS ČKS v rámci semináře úspěšně absolvovali testy a přezkoušení.
V rámci soutěží Českého poháru v Plzni a Příbrami absolvují nově vyškolení zájemci o
funkci TS, kteří úspěšně splnili testy, první praxi pod dohledem V. Tauchmanové, resp.
K. Kamberské. V případě jejího úspěšného absolvování budou moci v sezóně 2012-13
samostatně vykonávat funkci asistenta technického specialisty ČKS.
P ČKS schvaluje seznam TK/TS/as.TS platný pro sezónu 2012/2013, který předložila V.
Tauchmanová a který bude publikován na webu ČKS.
c/ Nominace technických sborů na soutěže Českého poháru v sezóně 2012/13
P ČKS schvaluje nominaci TK/TS/as.TS na soutěže ČP v sezóně 2012/2013, který
předložila V. Tauchmanová.
TMK
a/ PRTM
P ČKS souhlasí s tím, aby kontrolní soutěží PRTM byla soutěž ČP v Příbrami (včetně
testování stávajících členů a kandidátů PRTM), a schvaluje rozpočet akce, který předložil
vedoucí PRTM.
b/ Oznámení R. Sinicyna
P ČKS bere na vědomí e-mailové oznámení R. Sinicyna o tom, že se „rozhodl dále
nepokračovat v trénování Michala Češky“. P ČKS děkuje trenéru Sinicynovi za dosavadní
spolupráci s párem Procházková / Češka a přeje zodpovědné trenérce tohoto páru, N.
Karamyševě, další úspěchy v práci s tímto párem.
c/ Uvolnění A. Zabojeva
P ČKS obdrželo požadavek estonského svazu na uvolnění A. Zabojeva, které by mu
umožnilo reprezentovat Estonsko v soutěži sportovních dvojic. P ČKS souhlasí v případě,
že A. Zabojev odvede ČKS částku požadovanou v jím podepsané reprezentační smlouvě
uzavřené pro sezónu 2010/2011.
d/ M ČR 2013 Příbram - technické sbory pro soutěže v synchronizovaném bruslení
GS obdržel potvrzení účasti Romy Schöne z Německa, která bude při M ČR vykonávat
funkci technické specialistky. GS ve spolupráci s předsedkyní TMK a předsedkyní KR
osloví pro funkci TK soutěže Leenu Laaksonen (Fin.) nebo Sannu Kohi (Fin.), případně
Christine Muller (Švýc.).
e/ Mezinárodní mistrovství České republiky pro rok 2013, Cieszyn
P ČKS souhlasí s návrhem TMK, aby mistrovství České republiky sportovních dvojic
žactva proběhlo v rámci mezinárodního mistrovství České republiky 2013, které bude
pořádat polský svaz v Cieszyně od 15. do 16. 12. 2012. TMK a potažmo P ČKS tak
vyhovují žádosti zodpovědné trenérky žákovských sportovních dvojic, E. Horklové.
P ČKS zároveň projednalo předběžné nominace členů technických sborů a nominace
vrchních rozhodčích pro MM ČR v Cieszyně a schválilo účast V. Tauchmanové (VR
a/nebo TK pro sólo a SD), K. Kamberské (TS pro sólo a SD, data/video operátor) a J.
Portové (VR a/nebo TK pro tance).
P ČKS také ukládá předsedkyni KR, aby připravila nominace rozhodčích pro tento
šampionát.

KR
a/ Nominace vrchních rozhodčích na soutěže Českého poháru
Předsedkyně KR předložila seznam vrchních rozhodčích nominovaných na soutěže
Českého poháru v sezóně 2012/2013, který P ČKS schvaluje.
b/ Soutěž Poháru ČKS Hodonínská pirueta 2012
Při zadávání výsledků soutěží Poháru ČKS do nově vzniklé databáze žebříčku pro sezónu
2012/2013 zjistil člen STK, R. Hauzer, že ve výsledkovém protokolu této soutěže je
uvedena kategorie „žačky a žáci nejmladší B“, ve které soutěžili (a ve výsledcích jsou
uvedeni společně) chlapci a děvčata. Tímto došlo k flagrantnímu porušení pravidel ČKS,
za které je přímo zodpovědný vrchní rozhodčí soutěže, ing. František Baudyš. P ČKS proto
rozhodlo, že v sezóně 2012/2013 bude ing. F. Baudyš vyškrtnut ze seznamu vrchních
rozhodčích ČKS.
STK
a/ Přestupy
P ČKS schvaluje přestupy předložené STK.
Ekonomka
a/ Investice ISU SH
P ČKS obdrželo zálohovou fakturu na obnovu výpočetního systému pro ISU systém
hodnocení.
Příští zasedání P ČKS se uskuteční v rámci mistrovství republiky v sobotu 15. 12. 2012.

podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová

