P ČKS 19. 5. 2017
Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu
konaného dne 19. 5. 2017 v Praze
1) ČUS, ČOV, MŠMT
a/ ČUS
Předsedkyně ČKS seznámila členy P ČKS s tématy a průběhem valné hromady ČUS
a usnesením adresovaným institucím odpovědným za financování českého sportu.
b/ ČOV
Došlo ke změně dotací ČOV. Z dosavadních programů obdrží ČKS pouze prostředky
pro soutěže olympijských nadějí zemí Visegrádu.
Zachována budou stipendia MOV, dále ČKS obdrží částku 100 000 Kč za každé
získané kvótní místo pro ZOH.
Většina prostředků bude přesměrována na podporu tzv. Top Teamu, tedy medailistů
ze ZOH, MS a ME. Prostředky budou určeny i na organizaci společných soustředění
Top Teamu. Květnového soustředění v Karlových Varech se účastnil i Michal
Březina.
c/ MŠMT
ČKS již obdrželo finance z programů I a II. Program V byl dle posledních informací
zrušen a bude nutno o dotace žádat znovu. M. Vondřejcová sleduje webové stránky
MŠMT a je v kontaktu s příslušnými úřednicemi odboru sportu.
2) Příprava valné hromady ČKS
P ČKS projednalo návrhy na složení pracovního předsednictva a jednotlivých komisí,
vyjádřilo se ke zprávě o činnosti za uplynulé období.
3) Informace z komisí
Ekonomka
a/ Dotace MŠMT/ČOV 2017
P ČKS souhlasí se snížením dotací klubům, které porušily organizační směrnice
pořádání soutěží a/nebo se bez omluvy nezúčastní valné hromady ČKS.
b/ ČUS porada předsedů svazů
Ekonomka podala informace z jednání této porady.
c/ Návrh rozpočtu ČKS 2017
Ekonomka seznámila P ČKS s návrhem rozpočtu ČKS pro rok 2017, který bude
předložen VH ČKS ke schválení. Dotace z programu V MŠMT a na ně navázané
náklady vycházejí z původně přislíbené částky a mohou se po novém vyhlášení
programu změnit.

Komise rozhodčích
a/ P ČKS souhlasí s návrhem termínu společného semináře KR a TMK. Seminář se
uskuteční dne 2. 9. 2017 v Praze.
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Sportovně technická komise
a/ Změna systému registrací
Předsedkyně STK předložila upravenou verzi Registračního řádku ČKS. P ČKS
provedlo ve spolupráci s revizní komisí drobné formální a jazykové úpravy. Konečná
verze bude předložena VH ČKS ke schválení.
b/ Kalendář soutěží a dalších akcí v sezóně 2017/2018
STK vyhodnotila výběrová řízení na pořádání mistrovských soutěží ČKS. Na jejich
základě STK předkládá následující návrh přidělení mistrovských soutěží, se kterým P
ČKS souhlasí:
 Mistrovství ČR jun., Přebor ČR sen v termínu 09. – 10. 02. 2018
dva přihlášení uchazeči: TJ Kraso Náchod a BK Variace Liberec
Šampionát přidělen klubu BK Variace Liberec. Mistrovství bude opět spojeno se
soutěží Českého poháru.
 Mistrovství ČR žactva, ml. žactva a nejml. žactva v termínu 10. – 11. 03. 2018
Šampionát přidělen klubu KK Orlová, který byl jediným přihlášeným zájemcem.
Do výběrového řízení na pořádání Mistrovství ČR SSB a Přebor ČR SSB v termínu
03. – 04. 03. 2018 se dosud nikdo nepřihlásil. Předsedkyně STK bude dále jednat
s kluby, které se věnují této disciplíně.
P ČKS dále schvaluje následující návrh STK na pořadatele testů výkonnosti:
23. – 24. 09. 2017
BK Variace Liberec
30. 09. – 01. 10. 2017
FSC Oceláři Třinec
06. – 07. 01. 2018
TJ Kraso Náchod, FSC Kopřivnice
24. – 25. 03. 2018
TJ Stadion Brno
31. 03. – 01. 04.2018
USK Praha, oddíl krasobruslení
P ČKS schvaluje pořadatele soutěží Českého poháru, který bude prezentován na
valné hromadě a zveřejněn na webových stránkách.
c/ STK přednese na VH návrh změny organizační směrnice pořádání pohárových
soutěží., který byl projednán a schválen na minulém zasedání P ČKS. P ČKS
schvaluje následující drobnou úpravu postupu při losování:
Losování bude probíhat již dva dny před soutěží za účasti ředitele soutěže,
minimálně jednoho soutěžícího z pořádajícího klubu a minimálně jednoho dalšího
člena pořádajícího klubu.
Po losování bude startovní pořadí zasláno zodpovědným osobám STK, které
následně připraví rozdělení soutěžících do skupin a zveřejní časový plán na
webových stránkách ČKS.
d/ STK doporučuje nákup nových látek na mantinel, P ČKS s nákupem souhlasí.
Trenérsko-metodická komise
a/ VSC
S. Žídek podal informace o oponenturách VSC. P ČKS bere na vědomí konečný
seznam členů VSC, který bude zveřejněn na webových stránkách.
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b/ Výcvikový tábor členů VSC, SCM a PRTM Ostrava
Proběhl ke spokojenosti účastníků s pozitivními ohlasy. TMK plánuje výhledově
uskutečnění VT tohoto rozsahu i v příštím roce, vč. účasti trenérů ze zahraničí.
c/ Prověrky výkonnosti 2017
P ČKS schválilo složení sborů rozhodčích a složení technických sborů.
d/ Pohár ČKS – náplně jízd
TMK ve spolupráci s STK předložila návrh náplní jízd v Poháru ČKS A, B i Adult
s tím, že tyto náplně budou platné již od sezóny 2017/2018 (budou součástí Pravidel
ČKS platných od 1. 7. 2017).
V nastávající sezóně proběhne několik testovacích soutěží hodnocených i v těchto
kategoriích ISU systémem hodnocení.
Předsedkyně ČKS
a/ Předsedkyně ČKS seznámila P ČKS s obsahem jednání, které měla s A. Švihlíkovou,
zástupkyní ČOV, a které se týkalo přípravy „Olympijských parků“ 2018. O této akci
podá informaci i na valné hromadě. Předsedkyně bude dále v kontaktu se zástupkyní
ČOV.
4) Různé
a/Administrátor facebookových stránek ČKS
P ČKS vyhodnotilo současný stav facebookových stránek a souhlasí s tím, aby nová
administrátorka i nadále spravovala Facebook ČKS.
Příští jednání P ČKS se uskuteční 24. 6. 2017 v 09:00 v Praze.
Na základě zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová.

