P ČKS 16. 6. 2013
Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu
konaného dne 16. 6. 2013 v Praze
1. Odstoupení předsedkyně STK, V. Mojžíšové
Předsedkyně ČKS oslovila E. Milčinského a J. Mokrou a s dotazem, zda by akceptovali
pověření řídit STK. Oba jmenovaní toto pověření odmítli. Proto P ČKS pověřuje
předsedkyni ČKS řízením této komise, její pověření není spojeno s nárokem na finanční
odměnu.
2. Termínová listina soutěží Českého poháru
Přihlásili se dva zájemci o pořádání dosud neobsazených soutěží. P ČKS schvaluje konání
soutěže ČP v Náchodě (26. – 27. 10. 2013) a Plzni (15. – 16. 3. 2014, organizátorem klub
KK Plzeň).
O pořadatelství poslední zbývající soutěže ČP (19. – 20. 10. 2013) zatím není zájem.
3. Finance přidělené od MŠMT
a/ Dotace z programu V MŠMT „Organizace sportu“
Generální sekretář a ekonomka seznámili P ČKS s výší dotace, kterou ČKS obdrží
v programu V MŠMT („Organizace sportu“). Přidělená částka ve výši 3,722 mil. Kč je o
téměř 1 mil. Kč nižší, než byla roku 2012. Součástí dotace je i částka ve výši 1,125 mil.
Kč, kterou ČKS případně obdrží jako poslední splátku v září 2013, a to pouze v případě,
že dojde k převodu 300 mil. Kč v rámci rozpočtu České republiky pro rok 2013
z investičních prostředků do spotřeby. V opačném případě bude konečná výše dotace pro
ČKS z programu V pouze 2,596 mil. Kč.
Ekonomka svazu připravila společně s generálním sekretářem případné návrhy úprav
rozpočtu s ohledem na snížené státní dotace. P ČKS tyto návrhy projednalo a schválilo a
žádá sekretariát a komise, aby se snažily o co nejúspornější hospodaření.
b/ Dotace klubům
P ČKS schvaluje návrh ekonomky a GS na rozdělení přímé podpory z programu V
MŠMT klubům, které odevzdaly nutné podklady pro přidělení dotace.
4. Systém soutěží ČKS a náplně programů v sezóně 2013-14
P ČKS schvaluje následující změny:
- v sezóně 2013/2014 bude pouze jediná kategorie Nováčků mladších a Nováčků, které
budou zařazeny do Poháru ČKS;
- v programech kategorií hodnocených OBO systémem hodnocení dojde ke změnám, které
byly prodiskutovány zástupci TMK, KR a předsedkyní svazu na základě návrhů V.
Mojžíšové a J. Sviatka;
- Pohár ČKS C se bude od sezóny 2013/2014 jmenovat Pohár ČKS ADULT;
- sportovci se mohou v 1 sezóně zúčastňovat jak soutěží Českého poháru, tak i soutěží
Poháru ČKS A při zachování maximální počtu 12 soutěží za jednu pohárovou sezónu.
Tato změna je odůvodněna tím, že systém aplikovaný v sezóně 2012/13 vedl ke snížení
počtu účastníků soutěží, nedošlo ke zvýšení úrovně soutěží a loňská změna pravidel se
tedy neosvědčila.
- bodovací systém pohárových soutěží bude opačný: sportovec/sportovkyně, který/která
skončí na 1. místě konečného pořadí obdrží maximální počet bodů (tj. pořadí se bude
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počítat od prvního místa a nikoliv od posledního místa, jak je tomu v současné době)
Vzhledem k tomu, že kategorie tzv. „přípravky“ nefiguruje v soutěžním řádu ČKS
(nejsou deklarovány oficiální náplně programů a způsob hodnocení této kategorie) není
možno tuto kategorii zařazovat do oficiálních časových rozpisů pohárových soutěží, které
podléhají schválení. ČKS podporuje vývoj mladých a začínajících bruslařů tím, že jim
dává možnost předvést jejich dovednosti v rámci testů výkonnosti.
Do rozpisu pohárových soutěží nesmějí být zařazeny ani žádné jiné kategorie a soutěže,
které neodpovídají pravidlům a směrnicím (především OSPS) ČKS.
5. Reprezentace
a/ Alexandra Herbríková
P ČKS souhlasilo s kladným vyřízením žádosti švýcarské asociace o uvolnění A.
Herbríkové, která chce reprezentovat v kategorii sportovních dvojic Švýcarsko. A.
Herbríková uhradila dne 29. 5. 2013 finanční závazek vyplývající z její reprezentační
smlouvy.
b/ Složení reprezentačních týmů
P ČKS schvaluje složení reprezentačních týmů s platností do prověrek výkonnosti:
Skupina A (plní „ostrá“ kritéria pro ZOH – umístění na šampionátech ISU):
M.Březina;
Skupina B (plní kritéria ISU pro MS):
T.Verner, L.Myslivečková / N. Brown;
Skupina C (plní kritéria ISU pro ostatní šampionáty ISU):
P. Coufal, P. Kaška, T. Kupka, E. Březinová, J. Coufalová, K. Světlíková, E. Ukolova,
K. Koníčková / M. Lang, G. Kubová / M. Novák.
c/ Prověrky výkonnosti, nominační kritéria JGP a Nebelhorn Trophy
V Oberstdorfu se v rámci soutěže Nebelhorn Trophy 2013 uskuteční dodatečná
kvalifikace na ZOH 2014, při které se rozhodne o obsazení zbylých kvótních míst pro
jednotlivé členské federace ISU v jednotlivých kategoriích.
Olympijské kvalifikace se ČR může zúčastnit v kategoriích žen, tanečních párů a
sportovních dvojic.
P ČKS rozhodlo, že nebude obsazovat kategorii sportovních dvojic.
O nominaci v kategoriích žen a tanečních párů se rozhodne při prověrkách výkonnosti
2013. Sportovkyně / taneční páry, které se chtějí ucházet o účast v dodatečné kvalifikaci
na ZOH, musí předvést při prověrkách výkonnosti oba seniorské programy (krátký
program / krátký tanec a volnou jízdu / volný tanec). Dodatečné kvalifikace ZOH se
následně zúčastní sportovkyně / taneční pár, která / který splní kritéria pro účast
v dodatečné kvalifikaci ZOH 2014, která P ČKS schvaluje a která budou publikována na
webu ČKS do 30. 6. 2013.
P ČKS dále rozhodlo, že pokud kritéria splní více než jedna sportovkyně / více než jeden
taneční pár, bude o účastnících kvalifikační soutěže ZOH 2014 rozhodovat vyšší součet
bodových hodnot získaných sportovkyní / tanečním párem za předvedené prvky (TES)
v krátkém programu / krátkém tanci a volné jízdě / volném tanci v rámci prověrek
výkonnosti.
P ČKS souhlasí s návrhem TMK, aby seniorky juniorského věku, které se zúčastní
prověrek výkonnosti v seniorské kategorii, mohly v rámci předvedených seniorských
programů plnit i kritéria pro soutěže JGP 2013, která P ČKS schvaluje a která budou
publikována na webu ČKS do 30. 6. 2013.

P ČKS 16. 6. 2013

P ČKS dále schvaluje motivační příspěvky platné pro prověrky výkonnosti 2013.
d/ ZOH 2014 – podmínky nominace
P ČKS rozhodlo, že se ZOH v kategorii mužů zúčastní sportovci, kteří vybojovali pro ČR
právo účasti v základní kvalifikaci při MS 2013 v Londonu, Kanada (M. Březina, T.
Verner).
P ČKS rozhodlo, že se ZOH v kategorii žen a tanečních párů zúčastní sportovkyně /
taneční pár, která / který si případně vybojovala / vybojoval přímé právo účasti
v dodatečné olympijské kvalifikaci (tzn. nejedná se o kvalifikační pozici náhradníka) a
splnila / splnil bodová kritéria ISU.
Pouze v případě, že výše zmínění sportovci nesplní vstupní bodová kritéria ISU (min.
TES v KP / KT i VJ / VT), mohou být nominováni jiní reprezentanti, kteří kritéria ISU
splní.
Pokud kritéria ISU splní více sportovců, rozhodne o konečné nominaci pořadí M ČR
seniorů 2014 v dané kategorii.
Nutnou podmínkou pro nominaci na ZOH 2014 je státní občanství ČR sportovce /
sportovkyně / obou partnerů tanečního páru.
6. Informace z komisí
Předsedkyně ČKS
a/ Development projekt ISU
Předsedkyně ČKS informovala P ČKS o jednání, které proběhlo v Ostravě v sobotu 25.
května 2013, a seznámila P ČKS s cíli a organizačními detaily projektu.
P ČKS pověřuje předsedkyni ČKS, aby potvrdila zájem ČKS zúčastnit se výše
zmíněného projektu.
b/ Zahraniční zájemci o start v prověrkách výkonnosti
Předsedkyně ČKS byla kontaktována zahraničními bruslaři, kteří chtějí reprezentovat
ČKS a chtějí se zúčastnit prověrek výkonnosti 2013. Povolení účasti závisí na rozhodnutí
TMK, ale nezbytnou podmínkou účasti jsou členský a registrační průkaz ČKS a zahájení
řízení o udělení Clearance Certificate ISU.
c/ Semináře ČKS konané dne 7. 9. 2013
Seminář 7. 9. 2013 bude společný pro trenéry, rozhodčí i členy technických sborů. Na
seminář pro členy technických sborů se mohou přihlásit i noví zájemci o vykonávání
funkcí technických kontrolorů a technických specialistů ČKS sólových kategorií a
sportovních dvojic. Tito zájemci budou po skončení semináře přezkoušeni. Termín pro
přihlášení je shodný s termínem pro přihlášky na semináře trenérů a rozhodčích (tedy
nejpozději 15. srpna 2013). Přesný časový rozpis všech seminářů bude publikován na
webových stránkách ČKS po příštím zasedání P ČKS.
d/ Stížnost na neoprávněný start Anh Thu Phamové z ASK Lovosice v Poháru ČKS B
v kategorii Nováčci
Sekretariátu ČKS byla doručena e-mailová stížnost. P ČKS pověřuje předsedkyni ČKS
k prošetření celé záležitosti.
TMK
a/ SCM
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P ČKS souhlasí se zařazením J. Bělohradského mezi členy SCM od 1. 7. 2013. J.
Bělohradský od 1. ledna 2013 opakovaně splnil kritéria SCM.
b/ Praktický seminář trenérů 28. 9. 2013, Velké Popovice
Na semináři ve Velkých Popovicích budou přednášejícími P. Starec a K. Kamberská. P.
Starec seznámí účastníky s teorií i praxí výuky dvojitého Axela a jednoho trojitého
skoku. K. Kamberská bude přednášet problematiku krokové sekvence.
Příští zasedání P ČKS se uskuteční v Praze dne 23. srpna 2013 od 17:00 v Praze, na ZS
Hasa.

Na základě zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová.

