P ČKS 15. 3. 2015
Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu
konaného dne 15. 3. 2014 v Praze
1. Lékařské prohlídky registrovaných sportovců
Zatím nedošlo k žádným původně avizovaným legislativním úpravám, na příštím zasedání
P ČKS bude odsouhlasena definitivní verze platná pro ČKS, která bude zveřejněna a bude
dána na vědomí květnové VH ČKS.
Lékařské prohlídky platné pro reprezentaci, členy VSC, SCM a PRTM musí být
realizované u tělovýchovného lékaře.
Pro závodníky, členy klubů, kteří absolvují trénink denně (nebo i dvoufázově), bude platný
souhlas praktického lékaře v registračním průkazu (nebo lékařský posudek vydaný
praktickým lékařem). Samozřejmě bude akceptován i souhlas tělovýchovného lékaře.
V případě dětí mladších 10 let je doporučeno absolvování kontroly u praktického lékaře
pro děti a dorost (PLDD).
2. ISU – semináře, projekty
a/ IDP Ostrava
S. Žídek seznámil P ČKS se stavem příprav IDP 2015.
b/ Dotace z rozvojového programu ISU – seminář trenérů za účasti lektorky
Manon Perron
Vzhledem k tomu, že MOV neposkytne na tuto akci dostatečné finanční prostředky,
musí ČKS bohužel akci zrušit.
S ČOV probíhají jednání o možném přesunu akce na příští rok a navýšení dotace.
3. Sekretariát ČKS
P ČKS souhlasí s návrhem ekonomky a GS na změnu organizační struktury sekretariátu.
4. ME 2017
Ekonomka, předseda OV a GS seznámili P ČKS s jednáním, které měli s hlavním
ekonomem ČOV, Jiřím Kynosem, ohledně organizace ME.
Předseda OV ME také přednesl informace z jednání organizačního výboru ME, které
proběhlo dne 13. 3. 2015 v Ostravě.
P ČKS souhlasí s registrací domény „ostrava2017.eu“ pro ME 2017.
5. Příprava VH
P ČKS schválilo program valné hromady ČKS 2015, který předložila předsedkyně svazu.
P ČKS dále projednalo zprávu komise pro přípravu nových stanov ČKS, kterou přednesla
J. Mokrá, a projednalo i některé sporné nebo nejasné body v návrhu, které komise do
návrhu stanov zapracuje. Návrh nových stanov generální sekretář rozešle spolu s návrhem
programu VH klubům v pondělí 30. 3. 2015. Kluby budou mít časový prostor 14 dnů na
možné připomínky.
6. Informace z komisí
Předsedkyně ČKS
a/ Technické sbory
Předsedkyně obdržela několik stížností a dotazů na práci technických sborů při
soutěžích ČKS. Po některých negativních zkušenostech z této sezóny bude třeba
uspořádat speciální seminář pro členy technických sborů.
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b/ PRTM
P ČKS dosud nebylo informováno o tom, zda bude organizován tradiční výcvikový
tábor pro členy PRTM. Předsedkyně ČKS pověřuje předsedu TMK k tomu, aby danou
situaci projednal s vedoucím PRTM a následně podal informace na příštím zasedání P
ČKS.
c/ Nominace na JGP v Bratislavě
Vzhledem k tomu, že tato soutěž proběhne v termínu prověrek výkonnosti, žádá
předsedkyně ČKS, aby TMK rozhodla o způsobu nominace na tuto soutěž.
STK
a/ Jednání o změnách v systému soutěží ČKS
Předsedkyně STK seznámila P ČKS se společným jednáním odborných komisí (KR, STK
a TMK), které se uskuteční v Praze 19. dubna a které bude mít na programu návrhy změn
v uspořádání soutěží ČKS, včetně možné změny náplní programů (mimo kategorie ISU).

TMK
a/ Opravné závěrečné zkoušky neúspěšných uchazečů pro získání kvalifikace II třídy
(licence B).
Veškeré nezbytné podklady obdrželi uchazeči ve slíbeném termínu tj. do 23. 2. 2015.
b/ Školení trenérů III třídy
Je přihlášeno zhruba 70 uchazečů, školení bude probíhat ve dnech 22. 5. – 24. 5. 2015
v ČEZ Aréně v Ostravě, za akci organizačně odpovídá M. Harant. Program i pozvánky
jsou připraveny a budou rozeslány. V rámci jednání TMK dne 17. 4. 2015 bude
rozhodnuto o případném podzimním školení v Brně nebo Praze.
c/ Výcvikový tábor členů SCM a VSC s trenérem Viktorem Kudrjavcevem a T.
Vernerem se uskuteční v termínu 23. – 26. 5. 2015 v ČEZ Aréně v Ostravě.

Příští jednání P ČKS proběhne v Praze dne 18. 4. 2015 přibližně od 15 hodin (bude
upřesněno dle časového plánu zkoušek pro získání licence trenérů II třídy).

Na základě zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová.

