PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ
platná pro Českou republiku

ZÁSADY PLATNÉ PRO TECHNICKÉ KONTROLORY,
TECHNICKÉ SPECIALISTY A ASISTENTY
TECHNICKÝCH SPECIALISTŮ

Platnost od 11. 9. 2019
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1. Technický kontrolor, technický specialista, asistent a jejich kvalifikace
V souladu s pravidly ISU a na základě rozhodnutí P ČKS a KR ČKS platí pro získávání funkce
technického kontrola, technického speciality a asistenta technického specialisty následující
ustanovení:

1.1. Technický kontrolor, technický specialista, asistent technického
specialisty (TK / TS / ATS) Českého krasobruslařského svazu
- technickým kontrolorem, technickým specialistou a asistentem technického specialisty se
může stát člen ČKS, který dosáhl věku 18 let, je bývalým aktivním krasobruslařem, splnil
níže uvedené podmínky a získal potřebnou kvalifikaci tím, že absolvoval školení pro TK /
TS / ATS organizované ČKS a složil úspěšně kvalifikační zkoušku (zkušební komisař/
zkušební sbor musí být jmenován předsednictvem ČKS; vedoucí školení / předseda
zkušební komise podá zprávu o výsledku zkoušky do 30 dnů na sekretariát ČKS; sekretariát
ČKS vystaví osvědčení o získání kvalifikace s datem získání)
- první sezónu po vyškolení a složení zkoušky může nově vyškolený uchazeč působit
pouze ve funkci asistenta technického specialisty

1.2. Mezinárodní a ISU technický kontrolor a technický specialista
- nominaci na mezinárodní zkoušky pro získání kvalifikace mezinárodního a ISU
technického specialisty a technického kontrolora provádí P ČKS na návrh KR ČKS,
přičemž se řídí následujícími platnými pravidly ISU: Speciální a technická pravidla pro
sólové a párové bruslení a tance na ledě a ISU Speciální a technická pravidla pro
synchronizované bruslení, k dispozici na www.isu.org

1.3. Kvalifikace TK/TS/ATS pro jednotlivé disciplíny
-

jako TK / TS / ATS pro danou disciplínu mohou působit pouze TK/TS/ATS uvedení na
seznamu TK / TS / ATS ČKS pro danou sezónu, TK / TS / ATS musí mít pro jednotlivé
kategorie speciální kvalifikaci (tedy speciální kvalifikaci pro sólové bruslení, sportovní
dvojice, tance na ledě a synchronizované bruslení)
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2. Základní povinnosti TK /TS / ATS při soutěži
2.1. TK / TS / ATS je povinen řídit se aktuálními všeobecnými i speciální pravidly ISU i ČKS
a všemi jejich dodatky/upřesněními a splňovat následující:
- musí být v dobré fyzické i psychické kondici
- v průběhu soutěže, ve které působí, nesmí být pod vlivem alkoholu
- jeho / její rozhodnutí musí být vždy nestranná
- musí hodnotit právě předvedený výkon a nesmí se nechat ovlivnit jménem závodníka či
jeho výkonem / umístěním v předcházejících soutěžích
- nesmí komentovat výkony závodníků při rozhovoru s rozhodčími
- nesmí komentovat hodnocení rozhodčích při rozhovoru s trenéry nebo rodiči závodníků
(případné dotazy trenérů či rodičů řeší výhradně vrchní rozhodčí soutěže či technický
kontrolor soutěže)
- musí se plně věnovat své funkci a nesmí současně vykonávat žádnou jinou
činnost/funkci v rámci dané soutěžní kategorie (např. počítání výsledků, být členem
organizačního výboru ap.)
- musí být na svém pracovním místě včas a nesmí jej během soutěže opustit
- nesmí rozhodčí a členy technického panelu rušit hlasitým hovorem (ani v průběhu
rozjížděk)

2.2. Povinnosti technického kontrolora
- nesmí povolit zveřejnění výsledků a protokolu ze soutěže před tím, než provede jejich
kontrolu
- v případě pozitivních i negativních připomínek k průběhu soutěže či jakékoli její části
zašle zprávu předsedovi KR ČKS
- je zodpovědný za kontrolu časového limitu pro TP (2 min pro KP, 3 min pro VJ)
- další povinnosti technického kontrolora vyplývají z Pravidel krasobruslení vydaných
ISU a ČKS

3. Vzdělávání
TK / TS / ATS ČKS má povinnost účastnit se každý rok školení pořádaného ČKS v plném
rozsahu (pokud tuto povinnost nesplní, nebude pro danou sezónu zařazen na seznam
kvalifikovaných členů technického panelu). Účastníci školení jsou povinni si uhradit veškeré
náklady spojené se školením a zvyšováním kvalifikace tj. dopravné, stravné, ubytování a
případně požadovaný poplatek za školení. Účast v projektu IDP a na seminářích a školeních
pořádaných nebo sankcionovaných Mezinárodní bruslařskou unií a zaměřených na činnost
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TK / TS / ATS je započítávána jako účast na povinných školeních ČKS. Za účast na
povinných školeních je považována i moderátorská a lektorská činnost na výše uvedených
mezinárodních akcích i akcích pořádaných ČKS.

4. Seznamy TK / TS / ATS:
Do seznamu TK / TS / ATS vydaného každoročně KR ČKS budou zařazeni členové ČKS,
kteří splnili všechny podmínky pro zařazení.

5. Nominace TK/TS/ATS

-

nominaci TK / TS / ATS na mistrovské soutěže provádí P ČKS na základě nominace
KR ČKS

-

nominaci TK / TS / ATS na ostatní soutěže provádí KR ČKS z aktuálního seznamu TK
/ TS / ATS s tím, že pro každou soutěž je nominován hlavní TK, který odpovídá za
sestavení technického panelu pro celou soutěž

-

všichni členové technického panelu pro danou kategorii nesmí být z jednoho města
(maximálně tedy mohou být dva členové technického panelu z jednoho města)

-

jako TK / TS / ATS mohou působit i trenéři s potřebnou kvalifikací TK / TS / ATS, mohou
však být zařazeni do technického panelu pouze v soutěži, ve které nestartují v žádné
kategorii jimi trénovaní závodníci včetně MČR

-

v případě synchronizovaného bruslení nesmí být TK / TS / ATS nominováni trenéři pro
kategorii, ve které startuje závodní tým/závodník, který/kterého trénují, včetně MČR
Jako TK / TS / ATS mohou v dané soutěži působit i závodníci s kvalifikací TK / TS /
ATS, ale nemohou působit v kategorii, ve které závodí

-

člen technického panelu, který je v příbuzenském vztahu k trenérovi, jehož tým/
závodník startuje v dané kategorii, může být pouze ve funkci ATS

-

TK / TS / ATS v příbuzenském poměru (sourozenci, manželé, rodiče a jejich děti apod.)
nemohou působit společně v jednom technickém panelu

-

ve výjimečných a odůvodněných případech může v případě národních soutěží předseda
/ předsedkyně KR ČKS, případně jím / jí pověřený jiný člen KR, udělit pro sestavení
technického panelu výjimku

-

TK / TS / ATS, který se bez omluvy nedostaví na mistrovství ČR, na které byl řádně
nominován, nebude v další sezóně na mistrovství ČR nominován

-

TK / TS / ATS, který se ani při další nominaci na mistrovství ČR nedostaví bez omluvy,
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bude vyřazen ze seznamu TK / TS / ATS
-

případná omezení činnosti TK /TS / ATS oznamuje ČKS na internetu nebo v seznamech
ČKS

6. Ztráta kvalifikace TK / TS / ATS
TK / TS / ATS, který se tři roky po sobě nevěnuje funkci TK / TS / ATS (nemá aktivitu), bude
vyřazen ze seznamu a ztratí kvalifikaci TK / TS / ATS.
TK / TS / ATS, který se provinil proti pravidlům krasobruslení tak, že mu byl udělen 4. stupeň
postihu, bude vyřazen ze seznamu TK / TS / ATS a ztrácí kvalifikaci TK / TS / ATS (viz bod
8.).

7. Obnovení kvalifikace
TK / TS / ATS, který z jakéhokoliv důvodu ztratil kvalifikaci, si může tuto kvalifikaci obnovit
absolvováním školení TK / TS / ATS a složením závěrečné zkoušky (písemný test +
praktická zkouška).

8. Sankce pro národní TK / TS / ATS
Za porušení základních povinností hrozí TK / TS / ATS některý z níže uvedených postihů
(udělených podle závažnosti a četnosti porušení):

1.
2.
3.
4.

stupeň
stupeň
stupeň
stupeň

- napomenutí
- důtka
- zákaz činnosti na určitou
dobu
- vyškrtnutí ze seznamu TK/TS/ATS (ztráta kvalifikace TK/TS/ATS)

Prohřešky budou řešeny komisí rozhodčích a následně projednány předsednictvem ČKS.

Ing. Stanislav Žídek

MUDr. Jana Baudyšová

předseda ČKS

předsedkyně komise rozhodčích ČKS
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