P ČKS 31. 3. 2021

Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu
konaného v Praze dne 31. 3. 2021

1. Informace předsedy
Předseda ČKS zahájil vlastní jednání P ČKS a návazně se zabýval některými
důležitými informacemi:
a/ Jednání s NSA a žádost o udělení výjimky – bubliny talentových projektů
V souladu se stále platným usnesením z jednání P ČKS, zpracoval předseda spolu s
místopředsedou novou žádost o udělení výjimky pro možné zajištění tréninků
seniorské, juniorské a žákovské reprezentace formou „bubliny“ v regionu Čechy
(Praha) a regionu Morava (Ostrava). Termíny byly určeny s cílem maximálních
možností využití tréninků sportovců v systému ČKS do doby, kdy bude konečně
uvolnění nouzového stavu a dalších stanovených restrikcí MZdr ČR (4 VT v
termínech 1. – 5. 4. 2021, 8. – 12. 4. 2021, 15. – 18.4.2021 a 22. – 25. 4. 2021).
Žádost byla předsedou konzultována s NSA, kdy bylo zdůrazněno, že na poslední
žádost bylo MZdr ČR reagováno pozdě a tím jsme přišli o 1. možnost termínu VT.
Předseda obdržel schválení druhé žádosti promptně, a tak se mohl rozjet proces
pozvánek. Vzhledem k dobrým zkušenostem z minulých VT, zůstávají stejná místa
tzv. Bublin – pro oblast Čechy HASA Praha, zajišťuje ved. DP SCM ČKS Pha K.
Kamberská a pro oblast Morava a Slezsko RT Torax Aréna Ostrava-Poruba, zajišťuje
S. Židek, ved. DP SCM ČKS Ostrava.
Předsedkyně TMK sdělila P ČKS, že jí koncepce bubliny v Praze nepřišla v souladu
s koncepcí a metodikou ČKS (Rafael). Z tohoto důvodu nevedla hodiny na
bublinách.
Jednotlivé lekce ale byly vedeny metodicky a odborně správně.
Vedoucí SCM byla pověřena tím, aby připravila na základě připraveného časového
rozpisu metodiku vedení tréninků pro dubnové bubliny v Praze, obdobně jako
tomu je u vedoucího PRTM a bublin v Ostravě.
P ČKS souhlasilo s návrhem vedoucího PRTM, aby se od druhé dubnové bubliny
přizvali i členové PPRTM, kteří splňují věkové podmínky bubliny (Tereza Vorlíčková
a Jan Vršek), a dále sportovkyně a sportovci, kteří na posledních M ČR žákovských
kategoriích obsadili místa v Top 10 (pro dívky) a v Top 3 (pro chlapce) a nejsou
členy talentových projektů ČKS, a to až do maximálního povoleného počtu
účastníků bublin v Praze a Ostravě. V případě přetlaku bude postupováno od
nejstarší kategorie dívek (žačky/žáci) k nejmladší kategorii chlapců (nejmladší
žačky/žáci) vždy nejdříve dívky, pak chlapci.
Ekonomka předložila přehled dosavadních příjmů a výdajů z již realizovaných
bublin a výhled nákladů dalších bublin. Náklady na jeden prodloužený víkend
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v obou bublinách se pohybují mezi 300 – 350 tisíci korun, včetně nutného testování
účastníků.
P ČKS souhlasí s tím, aby byla v případě bublin požadována spoluúčast dle
metodiky úhrady na akcích, tj.:
pro závodníky zařazené do SCM 150Kč/den/závodník,
pro závodníky zařazené do PRTM 250Kč/den/závodník,
pro závodníky zařazené do kandidátů PRTM a do PPRTM druhým rokem
350Kč/den/závodník,
pro závodníky nově zařazené do PPRTM 1000Kč/den/závodník.
Pro závodníky pozvané dle výsledků žákovských M ČR by se pro všechny bubliny
použila sazba pro závodníky nově zařazené do PPRTM.
V případě trenérů sportovců pozvaných z výsledků M ČR 2020 se pro úhradu jejich
nákladů v každé bublině použijí tyto klauzule z metodiky úhrad na akcích:
Na všech akcí pořádaných ČKS si trenéři s nižší licencí než trenérská licence II. resp.
B musí vždy uhradit účastnický poplatek ve výši odpovídající nákladům na jejich
pobyt a stravu na této akci.
Na všech akcí pořádaných ČKS by trenérům bez licence neměl být umožněn pobyt
na těchto akcí, a tudíž by po nich neměla být ze strany ČKS vyžadována žádná
finanční spoluúčast.
Trenérům závodníků majícím minimálně trenérskou licenci II., resp. B, se stanovuje
úhrada na výcvikovém táboře ve výši pobytu a stravy. Pokud má trenér na této akci
více závodníků, platí, že výše jeho finanční spoluúčasti je poměrně snížena k počtu
daných závodníků již vedených v systému.

P ČKS dále rozhodlo, že náklady PCR testy bude hradit svaz, s výjimkou sportovců a
trenérů pozvaných z výsledků M ČR, kteří si je musí zajistit sami a negativní
výsledky testů předložit před začátky jednotlivých kempů. Antigenní testy
uprostřed bublin bude ČKS hradit všem účastníkům bublin.
Paní Hrdličková připravila ve spolupráci s E. Milčinským a K. Kamberskou zvací
dopisy na Bubliny.

b/ Kandidatura ČKS na MS 2024 v Praze a ME 2024 v Ostravě
Předseda seznámil podrobně Viceprezidenta ISU A. Lakernika s rozhodnutím P ČKS
kandidovat na pořadatele MS 2024 v Praze a předal mu současně informační
barevnou brožuru, připravenou SPR media. Kandidatura Prahy se mu velmi líbila,
byť samozřejmě nemůže v tomto okamžiku nic garantovat, neboť ještě není zcela
rozhodnuto o postupu v případech zrušeného MS v minulém roce (CAN) a ME v
tomto roce (CRO). Kandidaturu Prahy upřednostňoval před Ostravou, což je zcela
logické.
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Proto předseda, spolu se Se svazu a PR skupinou připravuje kandidatury tak, aby
byly odeslány na ISU do stanoveného termínu 15. 4. 2021.
Rozhodnutí by mělo pro rok 2024 padnout při jednání Councilu ISU v průběhu
podzimu 2021.
c/ MS jako olympijská kvalifikace na ZOH 2022
V návaznosti na současné docela rozporuplné informace o postupovém klíči z MS
2021 na ZOH 2022 v Pekingu, dotazoval se předseda 2x pracovníků ISU o platné
verzi. Bohužel, ani jednou nezodpověděli konkrétně a odkázali vždy na písemné
stanovisko ISU v průběhu příštího týdne.
Aktualizace 1. 4. – ISU vydalo Communication 2388, ve kterém potvrzuje kvótní
místa pro ZOH získaná na MS 2021 i seznam zemí, které mohou poslat dodatečně
sportovce a kvalifikovat se vícenásobnými kvótami při Nebelhorn Trophy 2021.
Z tohoto seznamu vyplývá potvrzení kvalifikačních kvót ČKS v soutěžích mužů, žen
a sportovních dvojic.
d/ Kongres ISU
Kongres ISU, který byl na rok 2021 přesunut z loňského roku, byl opět zrušen.
Council ISU rozhodl, že Thajsku bude umožněno uspořádat tento Kongres v roce
2022 a původně vybraný pořadatel Kongresu se přesune na rok 2024.
P ČKS proto ukládá GS, aby zajistil možnosti posunu již jednou měněných letenek a
ubytování na rok 2022, nebo zjistil možnosti co nejmenších finančních ztrát, pokud
přesun již nebude možný.
e/ PR a marketing svazu
ČKS a SPR media se dohodly na znění smlouvy. Na základě žádosti ekonomky byla
tato odeslána právnímu zástupci ČKS ke schválení.
f/ nová hala Plzeň
Předseda byl požádán NSA o zaslání podpory ČKS výstavbě nové MFH v Plzni (Cool
Arena), která by měla mimo jiné zahrnovat i dvě kluziště, sál pro krasobruslaře,
fitness, regeneraci. Na základě jeho doporučení oslovila paní Hrdličkové plzeňské
kluby, jestli o této akci vůbec vědí. Kladně reagovaly kluby KK Západ a SKK Arena
Plzeň.
P ČKS obecně jakoukoliv výstavbu sportovních hal využitelných pro krasobruslení
podporuje, ale by vhodné, aby žadatel kontaktoval ČKS se svými plány přímo nebo
prostřednictvím členských klubů ještě před zahájením procesu přípravy stavby, a
nikoliv až ve fázi, kdy již požaduje souhlasné stanovisko svazu pro podání žádostí o
dotace.

2. Rozpočet svazu a jeho plnění
Ekonomka a E.Hrdličková seznámily P ČKS s přidělením dotací NSA na rok 2021:
- program REPRE ve výši 4 726 486 Kč (snížení o 50 tisíc proti roku 2020)
- program TALENT ve výši 5 746 570 Kč (navýšení o 930 tisíc proti roku 2020)
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- program ORGANIZACE SPORTU ve výši 8 226 480 Kč (navýšení o 4 tisíce proti
roku 2020)
E. Hrdličkové a K. Oubrecht museli upravit rozpočty všech programů na nově
přidělené částky. Upravené dokumenty následně E. Hrdličková vložila do systému
IS-SPORT NSA. Následně byly částky připsány na účet ČKS.
Ekonomka požádala členy P ČKS o zaslání podkladů změn rozpočtu 2021 proti stavu
roku 2020 do dnešního jednání.
P ČKS v této souvislosti schvaluje návrh první verze rozpočtu pro rok 2021 a
v návaznosti na rozpočet rozhoduje o:
i/ Přidělení částky 1 000 000 Kč prioritně na nákup ledové plochy pro trénink
talentovaných dětí v klubech (částečně z programu Organizace sportu s
dorovnáním z jiných příjmů ČKS) a ukládá předsedovi STK a sekretariátu přípravu
podkladů pro výpočet konečných částek pro jednotlivé kluby. Podkladem bude
stejný princip jako u programu Covid pro kluby na podzim 2020. Základní částka
bude 5 000 Kč pro každý klub, který byl již přijat VH ČKS a k tomu koeficient dle
počtu registrovaných sportovců do 22 let věku a počtu registrovaných trenérů (jeli trenér zároveň registrovaným sportovcem, počítá se pouze jednou). Vše k datu
31. 3. 2021.
ii/ Úhradě nákladů při pohárových a mezinárodních soutěžích, a to:
Český pohár a mezinárodní soutěže z kalendáře ISU v ČR – obsluha ISU SH a
odměny členů technického panelu
Pohár ČKS – obsluha ISU SH
Tato část bude rozhodnuta až dle návrhu na organizaci soutěží ČKS 2021/22.
Příspěvek ve výši 50 000 Kč pro každého z pořadatelů mezinárodních soutěží
zařazených do kalendáře ISU 2021/2022, především na přímou úhradu (ze strany
ČKS) cestovních nákladů pozvaných činovníků (VR, TK, TS, DRO).
iii/ Přidělení částky v maximální výši 450 000 Kč na kompletní vybavení
reprezentačních týmů nástupovým oblečením, včetně svetru/bundy pro trenéry
reprezentace odstupňovaném dle zařazení sportovce v reprezentační skupině a
dle významnosti akce, na které bude ČR reprezentovat. Vybavení bude hrazeno z
programu Organizace sportu a bude vedeno v rozpočtové rezervě.
iv/ Částce pro VT Ostrava s Rafaelem, zřejmě na přelomu května a června, ve výši
800 000.
v/ Částkách pro až tři kempy SCM a PRTM (prodloužené víkendy v červnu/říjnu) ve
výši 200 000 Kč na každý kemp.
vi/ Odměně vedoucího PRTM.
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vii/ Částce pro společné ledy, příp. tělocvičny SCM a PRTM ve výši 380 000 Kč/rok.
viii/ Částce pro mandatorní výdaje SCM (odměny vedoucích).
ix/ Přidělení souhrnné částky 1 300 000 Kč pro přímé čerpání jednotlivých členů
SCM a/nebo cílové odměny členů SCM.
x/ Přidělení souhrnné částky pro přímé odměny trenérů sportovců z Talentových
projektů ČKS a reprezentace ČR.
xi/ Přidělení částky 60 000 Kč/rok každému z SpS ČKS (České Budějovice,
Kopřivnice, Liberec, Praha) a pověřuje E. Hrdličkovou přípravou dodatků smluv
SpS na rok 2021. Snížení částky odpovídá poměrně měsícům, ve kterých nemohl
být uskutečňován trénink SpS (min. leden až duben 2021). P ČKS zároveň ukládá
TMK předložení nové metodiky přidělování částek pro SpS ČKS, která by byla
platná od roku 2022.
xii/ Přidělení částky 500 000 na organizaci rozšířených prověrek výkonnosti
reprezentace, které zahrnou i jízdy žákovských kategorií – uchazečů o členství
v PRTM.
xiii/ Přidělení částky 500 000 do reprezentačních smluv skupin SB (100 000 Kč pro
každou ze skupin sen. Darlings, jun. Gemini, jun. Harmonia, jun. Kometa a sen.
Olympia) dle dřívějšího rozhodnutí P ČKS.
xiv/ Přidělení částky max. 100 000 Kč na organizaci iniciativy z rozvojového
programu ISU pro SB – „Létající kouč“ s trenérkou Eevou Sunnari (Fin.).
xv/ Přidělení částky 33 000 Kč za umístění TP a SD na M ČR juniorů pro rok 2021.
Ostatní juniorské a žákovské kategorie M ČR neměly.
xvi/ Přidělení částky 300 000 Kč na přípravu krasobruslařských skript.

Paní Hrdličková seznámila P ČKS s dosud vyplacenými kompenzacemi Covid –
zrušené soutěže. Problém dotace FSC Oceláři Třinec – nepřišly jim výzvy, email
spadl do spamů (klubem doloženo), ozvali se až dne 25. 3. po přečtení rozhodnutí
ČKS v informacích z jednání předsednictva s dotazem. P ČKS souhlasí v tomto
mimořádném případě s proplacením i po termínu k předložení faktur.

3. Stav příprav VH ČKS 2021
P ČKS schvaluje změnu termínu VH 2021 na 15. 5. 2021 (v původním plánovaném
termínu je posluchárna VŠEM obsazena).
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P ČKS schvaluje program VH a ukládá sekretariátu rozeslání na kluby k možným
doplněním a připomínkám i s upozorněním v průvodním textu emailu, že VH může
být odložena, pokud její uspořádání neumožní platná protiepidemická opatření.
E. Hrdličková připravila i text pozvánky na VH a jednací řád VH, které P ČKS také
schvaluje.

4. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS
Talentovaná mládež ČKS - metodika
Paní Hrdličková připravila dokument Metodika pro oblast talentované mládeže ČKS
2021. Členové P ČKS jej do příštího jednání projdou a opřipomínkují (především
pak vedoucí SCM a vedoucí PRTM).
Předseda STK pošle svoje připomínky, ostatní je připraví do příštího jednání ke
konečnému schválení dokumentu.
Trvá.
Ostatní úkoly jsou průběžně plněny, případně řešeny v části „Informace
z komisí“.

5. Informace a návrhy z jednání komisí
Trenérsko-metodická komise
a/ Talent
i/ Výběr talentů – jaro 2021
Výběr závodníků - videa (duben 2021)
Zaslaná videa bude hodnotit komise ve složení:
Vedoucí DP SCM – K. Kamberská, P. Starec, S. Žídek
Vedoucí SCM
- M. Škorničková
Vedoucí PRTM - E. Milčinský
Hodnocení:
1. Individuálně nebo
2. Na společném setkání
Doporučení:
Výběr provádět na základě kritérií pro jednotlivé projekty
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Závěr:
Doporučení jednotlivých členů komise k pozvání závodníků na následný VT
PRTM, SCM, kde by potvrdili svoji výkonnost. Rozhodnutí o zařazení či
nezařazení závodníka do PRTM, SCM

ii/ SCM, PRTM, PPRTM
Vedoucí SCM předložila Plán akcí SCM pro sezónu 2021/22.
Vedoucí PRTM předložil Plán akcí PRTM pro sezónu 2021/22.
Rozdělení financí SCM na 2. čtvrtletí 2021:
Na základě emailového jednání TMK byla většina členů pro toto řešení:
Finance mezi členy trénující v Česku nerozdělovat a nechat je na Bubliny a
členům SCM trénujícím v zahraničí peníze přidělit podle jejich výkonnosti.

iii/ Informace o průběhu spolupráce ČKS s HDTS – oblast Psychologická
příprava závodníků
Nasnímáno je 6 sportovců. Chybějící budou znovu kontaktováni.
S Eliškou Březinovou se komunikovalo nejintenzivněji – příprava na MS.
Předpokládaný konec spolupráce – polovina května.
iv/ Smlouvy trenérů
Podnět ekonomky: zda finanční prostředky poskytované trenérům na základě
smlouvy o podpoře tréninkového procesu sportovce plní svůj účel.
Předsedkyně TMK má zato, že plní. Pokud trenéři nesplní podmínky smluv, je
jim dotace příslušně krácena. Pokud dojde ke třetímu porušení, bude smlouva
ukončena. Předsedkyně TMK o tomto bude trenéry informovat.

v/ Victoria VSC
Vedoucí SCM (a předsedkyně TMK) navrhla T. Vernerovi přechod Georgie
Reshtenka do VSC Victoria ideálně od 1. 4. 2021 a současně navrhuje, aby
zůstal i členem SCM, abychom mu mohli dávat i finanční podporu ČKS
(podobně jsou řešeni Taschlerovi). VSC Victoria standardně přijímá členy pouze
k 1. 7. 2021, ale vzhledem k mimořádnému období pro sport v ČR, kdy nejsou
téměř možné tréninky nikoho kromě profesionálních sportovců, se vedoucímu
sekce krasobruslení, T. Vernerovi, podařilo vyjednat s paní ředitelkou
Kovářovou výjimku a na základě doporučení ČKS bude G. Reshtenko přijat již
k 1. 5. 2021.
Vedoucí sekce krasobruslení Victoria VSC Tomáš Verner také navrhl možnost
zařazení do VSC Kateřiny Mrázkové (opět na základě dohody s vedoucí SCM).
P ČKS zároveň rozhoduje o zařazení TP sourozenců Mrázkových i do SCM od 1.
4. 2021.
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T. Verner dále zasílá P ČKS žádost o vyjádření se k tréninkovému procesu
Matyáše Bělohradského a jeho případného setrvání ve VSC, případně
podmínek pro setrvání.
P ČKS se seznámí s materiály předloženými vedoucím sekce krasobruslení VSC
a své doporučení vydá do konání oponentur VSC.
T. Verner také požádal ČKS o součinnost ve věci žádosti o udělení státního
občanství ČR pro Elizavetu Žuk. P ČKS tomu samozřejmě s radostí vyhoví.

b/ Reprezentace
i/ Hodnocení MS:
P ČKS chce poděkovat reprezentantům za bojovnost i to, jak se byli schopni
připravit na vrchol sezóny v podmínkách, které jsou pro sport vytvářeny státními
orgány a Vládou ČR jako úplně nejhorší v celé Evropě.
P ČKS také projednalo a souhlasilo s návrhem předsedy a GS, aby jako
v minulosti byli na ZOH nominováni sportovci, kteří kvótní místa vybojovali s tím,
že v průběhu sezóny 2021/22 musí nominaci potvrdit splněním kvalifikačních
kritérií ISU pro ZOH (většinou limit TES pro ME).

ii/ Reprezentační týmy ČKS:
P ČKS schvaluje skupiny reprezentace do prověrek výkonnosti:
Skupina A
Michal Březina
Skupina B
Eliška Březinová, Elizaveta Zhuk & Martin Bidař, Natálie Taschlerová & Filip
Taschler
Skupina C
Georgii Reshtenko, Jiří Bělohradský, Matyáš Bělohradský, Thea Reichmacherová,
Nikola Rychtaříková, Michaela Vrašťáková, Denisa Cimlová & Vilém Hlavsa,
Kateřina Mrázková & Daniel Mrázek, Barbora Kucianová & Lukáš Vochozka
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c/ semináře ISU
i/ juniorské TP Oberstdorf, 4. -11. 5. 2021
Sekretariát obešle trenéry tanců, aby napsali, o účast kterých párů mají zájem.
Výběr do kvóty stanovené ISU následně, v případě potřeby, proběhne dle
výsledků posledního M ČR TP juniorů, případně žactva (v pořadí Advanced,
Intermediate a Basic).
ii/ trenéři juniorských TP Vierumäki, 26. -31. 7. 2021
Zájem projevili trenéři Barbora Řezníčková (s párem Marino/Mencl), Lucie
Kadlčáková (zatím bez páru) a Matěj Novák (s párem Zelená/Novák).
P ČKS s účastí souhlasí, ale bez úhrad ze strany ČKS.
iii/ juniorské SB Vierumäki, 20. - 26. 7. 2021
Zájem projevily 4 skupiny. Sekretariát přihlásí všechny tyto skupiny. Pokud ISU
rozhodne o krácení počtu účastníků, bude jejich pořadí stanoveno dle výsledků
posledního M ČR SB juniorů, případně žactva (Advanced). V rámci semináře
většinou bývají pobytové náklady hrazeny ISU pouze pro jednu skupinu (trenér
+ 4 sportovkyně), proto budou náklady nutné k uhrazení nad tento limit
rozpočteny mezi zúčastněné skupiny rovným dílem (skupiny na ně mohou
použít částky přidělené jim v RS, pokud tyto mají).
iv/ Visiting Coach ISU pro SB
Vzhledem k uzávěře v ČR není možné uspořádat dubnový kemp. Objednávky
byly zrušeny. Mezitím trenérka Eeva Sunnari provádí on-line konzultace přímo
s týmy bez vědomí V. Paulusové a ČKS a všude rozhlašuje, že má zájem pracovat
jen s jedním seniorským týmem (jako to měla v Lotyšsku a Turecku), to ale
odporuje projektu i zájmům ČKS.
Je nutno, aby vedoucí projektu V. Paulusová stanovila jasná pravidla (seminář a
následné konzultace pro vybraných 5 týmů s repre smlouvou, shodný počet
hodin pro každý tým) a předložila je P ČKS do 11. 4. 2021.

d/ Školné ISU
ISU vypsalo školné ze svého Rozvojového programu. Protože v letošní sezóně
nebylo ani jedno MSJ navrhují předsedkyně TMK a GS, aby se požádalo o školné
pro tým SB Harmonie (11.místo na posledním MSJ SB) a TP Cimlová/Hlavsa
(8.místo na posledním WYOG).
P ČKS souhlasí.
e/ Projekt pro vytvoření výukového materiálu v krasobruslení
V návaznosti na dřívější jednání o koncepčním zpracování výukového materiálu
pro vzdělávání v rámci ČKS na všech úrovních, projednal předseda případnou
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možnost využití modernějších postupů s některými vůdčími trenéry,
zúčastněnými na MS ve Stockholmu.
Trenér A. Mishin (závodníci Tuktamysheva, Kolyada a Semenenko) souhlasil s
využitím všech jeho dostupných materiálů a knih (nové vydání biomechaniky
pohybů v krasobruslení obdržel předseda na místě).
Trenér trojnásobného mistra světa R. Arutyunyan plánuje natočit výukovou sérii
prvků v krasobruslení až po ZOH 2022. Pak může poskytnout. Nyní doporučuje
natočit, pro naše účely, se závodníkem M. Březinou jednotlivé prvky, neboť je
přesvědčen, že jeho styl a provedení patří mezi nejlepší v současnosti.
Předpokládá rovněž předběžně svou osobní účast na plánovaném VT
v Ostravě/Kravařích počátkem června.
Předseda rozeslal členům P ČKS materiál „Schéma sylabů pro tvorbu
vzdělávacího materiálu trenérů ČKS“, který mu odevzdala K. Kamberská.

f/ varování ISU – Anti-doping
ČKS obdržel varování ISU, že dostatečně nepropaguje program Clean Sport a
nevěnuje se výchově sportovců v této oblasti. Do 3. 4. je nutné vyplnit a zaslat
ISU dotazník. Dotazník připravila předsedkyně TMK a následně upravil GS a
bude do termínu odeslán ISU. A. Rybářová připravila na web ČKS banner, který
bude propagovat iniciativu ISU „Pure as Ice“. GS také ISU upozornil, že v rámci
webu je věnován problematice anti-dopingu jeden celý odsek Pravidel. Zástupci
ISU zřejmě toto z důvodu neznalosti jazyka přehlédli.

Sportovně technická komise
a/ Kalendář soutěží na sezónu 2021/2022
P ČKS souhlasí s tím, aby soutěžní sezóna 21/22 začala o 14 dní dříve. Tím by se i
termín podzimních testů posunul do září. Pokud to bude možné, jedno kolo testů
by se uskutečnilo i v červnu 21.
b/ Mez. soutěže v ČR
5. – 7. 11. 2021 - Memoriál Pavla Romana, Olomouc (všechny taneční kategorie)
5. – 7. 11. 2021 – Prague Ice Cup (sóla sen, jun, a adv.nov + disciplíny SD)
18. – 19. 12. 2021 – Santa Claus Cup, Brno (všechny kategorie SB)
c/ Termíny M ČR
P ČKS schvaluje
M ČR jun + TP, SD žákovské kategorie: 4. - 5. 2. 2022
M ČR žákovských kategorií: 5. – 6. 3. 2022
M ČR SB: 26. – 27. 2. 2022
a ukládá STK vyhlásit výběrová řízení.
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d/ Pravidla SB 21/22
ISU vyhlásilo zachování náplní SB i pro sezónu 21/22. J. Mokrá přeložila příslušnou
část ISU Communication, do které GS přidá odkazy na překlady z roku 2020 a
následně je publikuje na webu ČKS.
P ČKS souhlasí s tím, aby se pravidla ISU zachovala i pro juniorskou kategorii SB,
tedy s věkovou výjimkou.

Komise rozhodčích
a/ Semináře ISU pro rozhodčí
Dortmund 7 – 9. 5. 2021, rozhodčí S/SD dle Com. 2376:
František Baudyš, Richard Kosina, Jana Košťálová, Věra Pupsová
Gdaňsk 16 – 20.6.2021, rozhodčí sólo a TP dle Com. 2376 a 2381:
Zuzana Plesníková
Oberstdorf září 2021, zkoušky na rozhodčí ISU TP dle Com. 2383:
Věra Tauchmanová
P ČKS s nominacemi souhlasí.
b/ Globální seminář ISU Frankfurt, 4. – 11. 7. 2021
Markéta Horklová MZ TC sólo
Jitka Mokrá MZ TC sólo
Lucie Mužíková ISU TS sólo
Kamila Vokoun-Hájková MZ TS ID
Radim Kramoliš, Michaela Milčinská – MZ DRO (+ případně i obsluha ISU SH).
P ČKS s nominacemi souhlasí.
c/ WTT Osaka, JPN, 12. – 19. 4. 2021
Na základě dohody mezi ISU, S. Židkem a F. Baudyšem byl přímo ve Stockholmu
pozván M. Mišurec.

5. Různé
a/ uvolnění A. Šímové zpět na Slovensko
P ČKS souhlasí bez finančních podmínek.
b/ VH ČUS
Bude ve středu 23. 6. 2021. ČKS nominuje místopředsedu E. Milčinského.

Příští jednání P ČKS se uskuteční 28. dubna 2021 v 10 hodin v Praze, VN9.

Informaci zpracovali: S. Židek a K. Oubrecht.
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