P ČKS 22. 3. 2014
Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu
konaného dne 22. 3. 2014 v Praze
1. Reprezentace, mezinárodní soutěţe (nominace, výsledky), semináře ISU
a/ P ČKS děkuje i touto cestou Michalu Březinovi, Tomáši Vernerovi a Elišce
Březinové za úspěšná vystoupení a předvedené výkony na ME v krasobruslení 2014
v Budapešti.
b/ P ČKS děkuje i touto cestou Michalu Březinovi, Tomáši Vernerovi a Elizavetě
Ukolové za úspěšná vystoupení a předvedené výkony na ZOH 2014 v Soči. Zároveň
chce poděkovat všem členům výpravy za velmi dobrou reprezentaci našeho sportu
přímo v Soči a bezproblémovou spolupráci s představiteli ČOV, která byla
generálnímu sekretářovi adresována vedoucím „Přímořské olympijské vesnice ČOV“.
c/ Mistrovství světa 2014, Saitama, Japonsko, 24. 3. – 30. 3. 2014
P ČKS schválilo per rollam konečnou nominaci na MS, která zahrnuje pouze
sportovce, kteří splnili bodové poţadavky ISU pro mistrovství světa:
Muţi: Michal Březina, Tomáš Verner (bez náhradníka);
Ţeny: Eliška Březinová (náhradnice Elizaveta Ukolova);
Sportovní dvojice: bez nominace;
Taneční páry: Gabriela Kubová / Matěj Novák (náhradníci Lucie Myslivečková /
Neil Brown).
Vedoucí výpravy: Rudolf Březina;
Trenéři: Vlasta Kopřivová a Viktor Petrenko.
d/ Mistrovství světa juniorů 2014, Sofia, Bulharsko. 10. – 16. 3. 2014
P ČKS schválilo per rollam konečnou nominaci na MS juniorů 2014, kterou předloţila
předsedkyně TMK na základě zásad odsouhlasených P ČKS při jednání v prosinci
2013. Nominace opět zahrnuje pouze sportovce, kteří splnili bodové poţadavky ISU
pro mistrovství světa juniorů:
Junioři: Petr Coufal (náhr. Tomáš Kupka, Jan Kurnik);
Juniorky: Anna Dušková (náhr. Klára Světlíková);
Sportovní dvojice: Anna Dušková / Martin Bidař (bez náhradníků)
Taneční páry: Cortney Mansour / Michal Češka (náhr. Kateřina Koníčková / Matěj
Lang).
Vedoucí výpravy: Eva Horklová,
Trenéři: Ivana Tokošová a John Lane.
Protoţe k dnešnímu datu jednání P ČKS je jiţ MS juniorů skončeno, chtělo by P ČKS
vyjádřit poděkování českým zástupcům za předvedené výkonu a výborná umístění.
e/ Mistrovství světa v synchronizovaném bruslení, Courmayeur, Itálie, 3.–5. 4. 2014
P ČKS schválilo per rollam nominaci skupiny Olympia USK Praha na tento
šampionát.
f/ ISU Junior SyS Challenge 2014, Neuchatel, Švýcarsko, 6. – 8. 3. 2014
P ČKS schválilo per rollam nominaci skupiny Kometa USK Praha na tento šampionát.
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g/ Memoriál Pavel Romana, Olomouc
P ČKS schvaluje termín konání Memoriálu Pavla Romana, mezinárodní soutěţe
z kalendáře ISU v kategorii tanců na ledě, ve dnech 14. – 16. listopadu 2014 a ukládá
GS, aby tento termín nahlásil do kalendáře ISU.
Protoţe se jedná o jubilejní 20. ročník této soutěţe, vypracoval GS ţádost o poskytnutí
státní dotace MŠMT z programu I, sportovní reprezentace ČR. O jejím případném
přidělení bude ČKS informován v dubnu 2014.
h/ Nominace na mezinárodní soutěţe
P ČKS bere na vědomí změny v nominacích na mezinárodní soutěţe z kalendáře ISU,
ke kterým došlo v období leden aţ březen 2014.
Bavarian Open, Oberstdorf / GER
29. 01. – 02. 02. 2014
Senioři: Pavel Kaška – odhlášen pro nemoc,
TP junioři: Cortney Mansour / Michal Češka – odhlášeni, výměna bot.
Hellmut Seibt Memorial, Vienna / AUT
Senioři: Pavel Kaška – odhlášen pro zranění.

28. 02. – 02. 03. 2014

Dragon Trophy, Ljubljana / SLO
06. 02. – 09. 02. 2014
Seniorky: dodatečně poţádala o účast E. Březinová.
i/ ISU semináře tanečních párů Oberstdorf
Juniorský taneční pár Koníčková / Lang se semináře nemůţe zúčastnit z důvodu kolize
termínu semináře s termínem písemné části maturit Matěje Langa.
O dodatečnou nominaci na semináře poţádali:
Junioři: Štěpánka Tůmová / Gregory Brissaud (jejich zodpovědný trenér Schoenfelder
se semináře účastní jako lektor) a nově vytvořený taneční pár Sarah Boehmová /
Jaroslav Brtek (trenérka Natalja Karamyševa).
Ţáci: Klára Kazdová / Filip Štrubl a Ines Vobořilová / Filip Taschler (trenérka Nikol
Višňová).
Protoţe výše uvedené páry poţádaly o účast ještě před termínem pro podání přihlášek,
byly jejich ţádosti P ČKS schváleny per rollam a všechny výše uvedené taneční páry
byly ISU k účasti na semináři akceptovány.
j/ ISU sponzorovaný seminář rozhodčích sportovních dvojic, 24. – 27. 4. 2014,
Berlín
P ČKS projednalo návrh komise rozhodčích a schvaluje účast Martina Ošmery a Věry
Pupsové na tomto semináři.
k/ ISU dotovaný seminář a soutěţ pro juniorské a ţákovské sportovce, Gdaňsk
ČKS obdrţel pozvání na seminář a doprovodnou soutěţ pro juniorské a ţákovské
sportovce v sólových kategoriích a kategorii tanečních párů. Tento seminář se
uskuteční v Gdaňsku od 1. do 4. 4. 2014 a bude zakončen soutěţí ve dnech 5. a 6. 4.
2014. Semináři je finančně podpořen z rozvojového programu ISU. ISU stanovila
jako podmínku účasti na semináři věkové hranice juniorských a ţákovských kategorií
dle pravidel ISU (tzn. odlišně od pravidel ČKS v případě ţákovských kategorií) a
splnění minimálních bodových hodnot prvků („TES“) předvedených ve volných
jízdách (resp. také v krátkých programech pro juniorské kategorie) na mezinárodních
soutěţích z kalendáře ISU v této a/nebo v předcházející sezóně, případně doloţení
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splnění těchto kritérií v domácích mistrovských a/nebo pohárových soutěţích.
ISU hradí veškeré administrativní náklady spojené se seminářem a dále hradí
ubytování a stravování od 2. do 6. 4. pro jednoho sportovce / pár v kaţdé kategorii a
dále pro jednoho trenéra za celou federaci. Ostatní účastníci musí uhradit pobytové
náklady ve výši 80 švýc.franků na osobu a den s plnou penzí. Semináře je moţné se
zúčastnit aţ od 3. 4. (příjezd do Gdaňsku 2. 4. večer). Pokud budou mít sportovci a
trenéři zájem se zúčastnit jiţ prvních dvou dnů semináře, nemusí hradit ţádný
účastnický poplatek, budou hradit pouze pobytové náklady ve výši 80 švýc.franků na
osobu a den.
Pro sólové kategorie je seminář otevřen pouze pro juniory a Basic Novice A (10 – 12
let) a Basic Novice B (13 – 15 let). Pro kategorie tanečních párů je seminář otevřen
pro juniory a kategorie Advanced Novice a Basic Novice.
Na základě rozhodnutí předsedkyně TMK obeslal GS všechny medailisty z M ČR
2014 sólových kategorií a kategorií tanečních párů juniorské kategorie a kategorií
ţactva a mladšího ţactva, kteří splnili „min. TES“, odpovídají věkovým hranicím a
mohou se zúčastnit mezinárodní soutěţe za ČR (jsou buď českými občany, nebo jiţ
mají vyřízen „Clearance Certificate“ ISU), aby vyjádřili svůj zájem se semináře
zúčastnit.
Zájem zúčastnit se semináře mají:
Matyáš Bělohradský (trenérka Monika Škorníčková), kategorie Basic Novice A.
Daniel Mrázek (bez trenérky), kategorie Basic Novice A.
Michaela-Lucie Hanzlíková (trenérka Monika Škorníčková), kategorie Basic Novice
B.
Denisa Drábová (trenérka Lucie Petráková), kategorie Basic Novice A.
Klára Štěpánová (trenér Evţen Milčinský), kategorie Basic Novice A.
P ČKS schvaluje účast výše zmíněných sportovců a trenérů na semináři v Gdaňsku
s těmito podmínkami:
- při obsazování jednotlivých kategorií mají pro plnou úhradu nákladů přednost
sportovci dle pořadí M ČR 2014 a zároveň má vţdy přednost sportovec, který se
zúčastnil M ČR „vyšší“ věkové kategorie (tedy pořadí junioři, ţactvo, mladší
ţactvo);
- pokud ISU akceptuje i ostatní sportovce pro plnou úhradu ze své strany, P ČKS
jejich účast samozřejmě podpoří, v opačném případě se nebude P ČKS podílet na
úhradě jejich nákladů na semináři;
- pokud se sportovci a jejich trenéři zúčastní i nehrazené části semináře (1. a 2. 4.)
musí si náklady na účast uhradit sami;
- ČKS nehradí cestovní náklady na seminář;
- protoţe ISU hradí pobytové náklady pouze pro jednoho trenéra za celou výpravu,
rozhodlo P ČKS, ţe se pobytové náklady na účast všech trenérů rozpočtou mezi
všechny účastníky semináře (sportovce);
- členové SCM mohou pro účast na semináře pouţít prostředky SCM;
- členové PRTM mohou čerpat prostředky PRTM.
Na základě ţádosti, kterou obdrţel GS od polského svazu, P ČKS dále souhlasí se
zapůjčením 5 kusů „touchscreenů“ s příslušenstvím pořadatelům semináře, aby mohli
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zorganizovat závěrečnou soutěţ v plném obsazení sboru rozhodčích. Do Gdaňsku by
je dopravil Evţen Milčinský.
P ČKS také souhlasí s účastí rozhodčí Jarmily Portové na soutěţi spojené se
seminářem, a to na základě pozvání, které obdrţela od ISU. Všechny její cestovní a
pobytové náklady hradí ISU.
l/ Zkoušky pro zvýšení kvalifikace mezinárodních rozhodčích na rozhodčí ISU
V září proběhnou v rámci Nebelhorn Trophy zkoušky rozhodčích na zvýšení jejich
kvalifikace v rámci ISU. P ČKS souhlasí s návrhem KR, aby byl na tyto zkoušky pro
kategorie sólo a SD nominován rozhodčí Miroslav Mišurec, který se těchto zkoušek
v roce 2013 nemohl zúčastnit z váţných rodinných důvodů.
m/ ISU semináře Frankfurt
P ČKS schvaluje nominaci V. Paulusové na ISU seminář technických specialistů SB,
který se uskuteční v červenci ve Frankfurtu a je nutný pro její re-certifikaci.

2. Valná hromada ČUS, kongres ISU
a/ Valná hromada ČUS
Valná hromada České unie sportu se uskuteční v sobotu 26. dubna 2014. P ČKS
pověřuje Věru Tauchmanovou účastí na této VH.
P ČKS schvaluje nominaci M. Blaťáka do dodatečných voleb do Revizní komise ČUS.
M. Blaťák nominaci přijal. P ČKS ukládá GS, aby M. Blaťákovi zaslal veškeré
materiály ke kandidatuře a přihláškové formuláře. Uzávěrka podání kandidatur je 7. 4.
2014.
b/ Porada předsedů svazů
Porada předsedů členských svazů České unie sportu se uskuteční ve středu 16. dubna
2014. P ČKS pověřuje K. Oubrechta účastí na této poradě.
c/ Kongres ISU
P ČKS schvaluje nominaci K. Oubrechta jako delegáta ČKS na Kongresu ISU 2014.
3. Příprava volební valné hromady ČKS
P ČKS ukládá sekretariátu, aby rozeslal schválenou pozvánku na valnou hromadu ČKS
poštou i e-mailem. Předsedové klubů budou vyzváni, aby do 10. května 2014 oznámili
sekretariátu ČKS, na kterou e-mailovou adresu jim mají být zaslány podklady pro jednání
VH. Hlasovací lístky budou zástupci klubu předány při prezentaci.
Sekretariát spolu s pozvánkou rozešle informace čerpání rozpočtu 2013 a účetní závěrku
2013.
Návrh rozpočtu 2014 bude moţné rozeslat klubům aţ poté, co budou na stránkách MŠMT
zveřejněny výše dotací a zároveň ČKS obdrţí informace o dotacích přidělených ČOV.
Předpokládaný termín zveřejnění dotací MŠMT je 20. duben 2014.
Nejpozději bude rozpočet rozeslán na e-mailové adresy klubů v týdnu před konáním VH.
Kluby budou o této skutečnosti informovány e-mailem.
P ČKS dále schvaluje návrh „Jednacího řádu VH“ a „Volebního řádu VH“.
P ČKS schvaluje formulář nominace na kandidáty do funkcí v P ČKS a do RK ČKS.
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P ČKS schválilo program valné hromady.
4. Informace z komisí
Předsedkyně ČKS (včetně záleţitostí STK)
a/ Ringhoffer Cup, soutěţ Evropského kritéria
P ČKS souhlasilo per rollam se zápůjčkou hardware pro ISU SH, včetně obsluhy ISU SH,
za úplatu pořadatelům soutěţe Evropského kritéria „Ringhoffer Cup“, která se
uskutečnila v Praze (ZS Kobra) v termínu 11. – 14. 2. 2014.
b/ Neúčast skupiny Starlets na M ČR juniorů v synchronizovaném bruslení
P ČKS je roztrpčeno tím, ţe se skupina Starlets, Dukla Jihlava mládeţ, odmítla zúčastnit
M ČR v Třinci. Udaným důvodem byla obava z toho, ţe během dvoudenní domácí
vrcholné soutěţe by mohly členky týmu onemocnět, coţ by ohrozilo jejich plánovanou
účast na mezinárodní soutěţi.
c/ Předsedkyně ČKS by chtěla i touto cestou poděkovat pořadatelům M ČR v Třinci a
Mladé Boleslavi za úspěšnou organizaci M ČR.

TMK
a/ Testy výkonnosti
P ČKS souhlasí s návrhem předsedkyně TMK na obsazení testů výkonnosti komisaři
takto:
Praha, Hasa, 29. 3. 2014 – Věra Tauchmanová (vedoucí komise), Hana Křivová, Petra
Lehká.
Brno, Krasohala, 5. 4. 2014 – Stanislav Ţídek (vedoucí komise), Hana Ducháčková,
Richard Kosina.
b/ PRTM – soustředění v Kravařích
P ČKS schválilo rozpočet soustředění v Kravařích, který předloţil vedoucí PRTM.
c/ Školení II. třídy, licence B
Předsedkyně TMK seznámila P ČKS s organizačními problémy se zajištěním
specializované části školení II. třídy, licence B.
d/ Školení III. třídy, licence C
TMK vyhlásila termín školení III. třídy, licence C. Školení se uskuteční v Praze na ZS
Hasa a v prostorách ZŠ U Vršovického nádraţí od pátku 16. 5. do neděle 18. 5. 2014.
Maximální počet účastníků je 50 (2 souběţné běhy po 25 frekventantech). Druhý běh se
otevře pouze v případě, ţe 50 závazně přihlášených uhradí poplatek za školení. Termín
pro úhradu je 16. 4. 2014.
P ČKS schvaluje předloţený rozpočet akce.
e/ Jednání TMK, Brno
Předsedkyně TMK seznámila P ČKS s programem jednání TMK, které se uskuteční
v Brně 4. dubna 2014.
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g/ Praktický seminář pro členy VSC, SCM a PRTM spolu s praktickým seminář pro
trenéry
Předsedkyně TMK informovala P ČKS, ţe připravuje výše zmíněný seminář, na
kterém by lektorem praktické části měl být Tomáš Verner.
h/ Program Olympijská solidarita
ISU schválilo účast Manon Perron jako lektorky na semináři trenérů v dubnu 2015.
Tento seminář bude hrazen z prostředků „Olympijské solidarity“, které byly ČKS
přiděleny ČOV pro rok 2015.
P ČKS pověřuje K.Kamberskou přípravou tohoto semináře.
i/ Prověrky výkonnosti
P ČKS schvaluje termín prověrek výkonnosti 2014 v sobotu 23. srpna a pověřuje
předsedkyni TMK přípravou pozvánky
Ekonomka
a/ Čerpání rozpočtu 2013
Ekonomka seznámila P ČKS s čerpáním rozpočtu v roce 2013, který skončil kladným
výsledek ve výši cca 204 000 Kč.
b/ Nový občanský zákoník a dopady na ČKS
Ekonomka seznámila P ČKS se závěry školení k novému občanskému zákoníku, která
absolvovala v poslední době.
c/ Vyúčtování dotace programu V, MŠMT za rok 2013
Ekonomka seznámila P ČKS s vyúčtováním dotací dle programu V, MŠMT za rok 2013.
Konstatovala, ţe kluby TJ Mělník a TJ Dvůr Králové nad Labem dodaly vyúčtování se
zpoţděním a aţ po urgenci ze strany sekretariátu ČKS.
P ČKS souhlasí s návrhem ekonomky, aby těmto klubům byla případná dotace v roce
2014 krácena o 50%.
Předseda RK informoval P ČKS o kontrole vyúčtování dotací v programu V, MŠMT,
které RK provedla v pátek 22. března. Na základě sdělení předsedy RK, ţe je ve
vyúčtování poměrně velké mnoţství nedostatků. P ČKS pověřuje sekretářku svazu, aby
ve spolupráci s ekonomkou kontaktovala RK zmíněné kluby a vyţádala si opravy
předloţených údajů.
5. Různé
a/ Exhibiční vystoupení členů reprezentačních týmů a drţitelů reprezentačních smluv
i/ P ČKS bere na vědomí a schvaluje účast skupiny SB Olympia na exhibicích
v Olympijském parku na Letné ve dnech 6. – 16. 2. 2014;
ii/ P ČKS bere na vědomí s a schvaluje účast tanečních párů Lucie Myslivečková / Neil
Brown a Gabriela Kubová / Matěj Novák na exhibicích v Olympijském parku na Letné
ve dnech 14. aţ 16. 2. 2014;
iii/ P ČKS bere na vědomí a schvaluje účast skupiny SB Kometa na exhibici
v Olympijském parku na Letné dne 19. 2. 2014;
iv/ P ČKS bere na vědomí s a schvaluje účast tanečního páru Lucie Myslivečková / Neil
Brown na exhibici v Basileji dne 22. 2. 2014;
v/ P ČKS bere na vědomí a schvaluje účast skupiny SB Olympia na exhibici v Sušici dne
1. 3. 2014;
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vi/ P ČKS bere na vědomí a schvaluje účast skupiny SB Kometa na exhibici v Praze (O2
Arena) dne 2. 3. 2014;
vii/ P ČKS bere na vědomí a schvaluje účast drţitelů reprezentačních smluv z klubu KK
Karlovy Vary na exhibici v Karlových Varech dne 22. 3. 2014;
viii/ P ČKS bere na vědomí a schvaluje účast drţitelů reprezentačních smluv z klubu KK
Karlovy Vary na exhibici v Mariánských Lázních dne 25. 3. 2014;
ix/ P ČKS bere na vědomí a schvaluje účast drţitelů reprezentačních smluv z klubu KK
Karlovy Vary na exhibici v Nejdku dne 12. 4. 2014.
b/ P ČKS souhlasí s návrhem ekonomky, aby byl E. Milčinský pověřen návrhem obnovy
hardwaru ISU a připravil rozpočet pro nákup nejsofistikovanější verze systému, a to do
příštího jednání P ČKS. P ČKS zároveň pověřuje J. Mokrou, aby zjistila moţnosti nákupu
tohoto systému u ST Sportservice.
6. ţádost o pořadatelství ME 2017, juniorská Grand Prix 2014
K této části jednání přizván Stanislav Ţídek.
a/ Juniorská Grand Prix Ostrava, 2. – 6. září 2014
P ČKS schvaluje S. Ţídka ve funkci předsedy OV.
P ČKS souhlasí s podpisem smlouvy s klubem BK LR Cosmetic Ostrava, která upravuje
vzájemná práva a povinnosti obou stran při pořádání této soutěţe. Smlouva je shodná se
smlouvou uzavřenou v roce 2013, kdy ČKS a klub v Ostravě uspořádaly zatím poslední
soutěţ J GP.
P ČKS pověřuje ekonomku a GS, aby s předsedou OV projednali návrh rozpočtu akce a
předloţili jej na příštím jednání ČKS.
P ČKS pověřuje předsedkyni ČKS, GS a předsedu OV k projednávání všech
organizačních záleţitostí ohledně pořadatelství J GP 2014 s představiteli ISU.
GS vypracoval ţádost o poskytnutí státní dotace MŠMT z programu I, sportovní
reprezentace ČR. O jejím případném přidělení bude ČKS informován v dubnu 2014.
b/ Ţádost o přidělení pořadatelství ME 2017, 25. – 29. ledna 2017
P ČKS souhlasí s podáním ţádosti o přidělení pořadatelství ME 2017.
P ČKS rozhodlo o případném přidělení pořadatelství tohoto ME Ostravě, a to na základě
dlouholetých zkušeností tamějších organizátorů s pořádáním významných mezinárodních
krasobruslařských akcí (mistrovství světa juniorů, finále juniorské Grand Prix, opakovaně
soutěţe juniorské Grand Prix, mezinárodní seniorské soutěţe Česká brusle, mezinárodní
mistrovství ČR), dále s ohledem na infrastrukturu, ubytovací kapacity, dopravní
dostupnost a s ohledem na dobré zkušenosti a reference ISU.
P ČKS pověřuje V. Tauchmanovou, K. Oubrechta a S. Ţídka vypracováním této ţádosti.
P ČKS pověřuje K. Kamberskou, aby jednala v souvislosti se ţádostí o pořádání ME
s Českou televizí a vyuţila při jednáních své kontakty na ČOV.
P ČKS dále souhlasí s uzavřením dohody s Českou televizí.
7. Čtyřletý projekt - ISU „Development“ 2014-2018
Uvedený projekt byl schválen. Termíny konání seminářů v roce 2014 jsou 6. – 11. května
a 5. – 10. srpna.
P ČKS vyhlašuje výběrové řízení na místa 4 trenérů, kteří se projektu zúčastní. Termín
pro zaslání přihlášek je 30. 3. 2014. Součástí přihlášky musí být závazek trenéra, ţe se
zúčastní celého čtyřletého cyklu (pod sankcí v případě ukončení účasti projektu
s výjimkou závaţných zdravotních nebo osobních důvodů). Účast v projektu je
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podmíněna i velice dobrou znalostí angličtiny (úroveň B1). Cena za jeden rok (dva
vzdělávací cykly) je 13 000 Kč. V případě úspěšného absolvování celého čtyřletého cyklu
ČKS úspěšnému absolventovi vrátí 50% částky. TMK bude téţ na svém dubnovém
zasedání projednávat a následně P ČKS navrhovat moţnost, ţe by trenéři po úspěšném
absolvování celého čtyřletého cyklu semináře obdrţeli licenci A, trenéra I. třídy.
Stejným způsobem bude vyhlášeno i výběrové řízení na jednoho rozhodčího, jednoho
technického specialistu a jednoho technického kontrolora. Také s termínem 30. 3. 2014.
Náklady na účast výše zmíněných činovníků budou uhrazeny ČKS (kromě cestovních
nákladů).
Předsedkyně TMK ve spolupráci s GS připravila seznam sportovců, kteří plní kritéria pro
zařazení do projektu a plní i věková kritéria projektu. GS ve spolupráci s předsedkyní
TMK připraví dopis, kterým budou tito sportovci vyzváni k účasti na semináři. Svůj
zájem musí potvrdit do 30. 3. 2014. P ČKS poté s přihlédnutím k doporučení TMK
vybere 4 sportovce, účastníky projektu. Sportovci uhradí náklady na jeden seminář ve
výši 6 500 Kč.
P ČKS stanovilo, ţe vedoucím výpravy v roce 2014 bude Kateřina Kamberská.
P ČKS souhlasí s návrhem S. Ţídka, aby se vyuţilo přítomnosti R. Arutyunyana na
projektu, a pro členy SCM bude zorganizováno speciální soustředění 5. – 6. května
s tréninky pod vedením R. Arutyunyana. Při tomto soustředění by ČKS uhradilo
sportovcům a trenérům ubytování a stravu a dále uhradí náklady na led a náklady na
lektora. Celkem by měla skupina členů SCM absolvovat 3 hodiny na ledě a jednu hodinu
suché přípravy. Účast členů SCM bude povinná, v případě neúčasti se vystavují postihu
ve formě sníţení koeficientu na čtvrtletí následující po soustředění. Tento koeficient
rozhoduje o výši prostředků přidělených sportovci v rámci SCM. Z účasti je omluvena
Cortney Mansour (trénink v Kanadě), případně Matěj Lang (maturita).

Příští zasedání P ČKS se uskuteční v sobotu 23. 5. 2014 v Praze.

Na základě zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová.

