P ČKS 17. 8. 2017
Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu
konaného dne 17. 8. 2017 v Ostravě
1) Finance přidělené od MŠMT a ČOV
Na další variantu výzvy MŠMT vypracovala a předložila ekonomka ve spolupráci s M.
Vondřejcovou další projektový rozpočet žádosti ČKS o dotaci z programu V.
Dle nového výpočtu dotací je ČKS přislíbena vyšší částka, než bylo předpokládáno
v rozpočtu ČKS. Bude připraven návrh rozdělení finanční dotace, o kterou byl navýšen
schválený rozpočet ČKS.
2) P ČKS schválilo tzv. nejširší nominaci pro ZOH 2018 v Koreji, kterou požadoval ČOV.
3) ISU IDP 2017, ME 2017
Úspěšně byl ukončen čtyřletý vzdělávací projekt IDP. Představitelé ISU (víceprezident A.
Lakernik a členka Development komise ISU S. Rahkamo), kteří se posledního
výcvikového tábora osobně zúčastnili, velice kladně hodnotili jeho výsledky a projevili
zájem o to, aby podobný projekt proběhl v nejbližší době v Ostravě znovu.
V. Tauchmanová, S Žídek, K. Oubrecht a T. Verner se před prověrkami výkonnosti setkali
s představiteli Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy a projednali
budoucí možnou spolupráci při organizaci vrcholných mezinárodních krasobruslařských
soutěží.
4) Informace z komisí
Ekonomka
Ekonomka seznámila členy P ČKS s průběžným stavem čerpání rozpočtu ČKS pro rok
2017, které se vyvíjí velmi pozitivně.
Komise rozhodčích
a/ Nominace na mezinárodní a ISU soutěže
P ČKS schválilo nominace předložené předsedkyní komise.
b/ Seminář pro stávající členy technických panelů
Seminář se uskuteční v sobotu 16. 9. v Hradci Králové. Vedoucí semináře bude V.
Tauchmanová. P ČKS rozhodlo, že se ani letos nebude vybírat účastnický poplatek.
c/ Školení pro nové TK/TS
Školení se uskuteční v Hradci Králové společně se seminářem pro stávající členy
technických panelů. I zde se nebude ani letos vybírat účastnický poplatek.
V. Tauchmanová připraví pozvánku na uvedený seminář spojený se školením.
Sportovně technická komise
a/ Aktualizace dokumentů
J. Mokrá předložila k připomínkování nové znění OSPS, přestupního řádu a úpravy
pravidel. Konečné znění směrnice, které připraví V. Tauchmanová, bude zveřejněno
na webových stránkách ČKS.
b/ Výjimka pro soutěže Poháru ČKS
P ČKS souhlasí s tím, že soutěž v Mělníce proběhne dne 24. 3. 2018 a soutěž v
Rokycanech dne 25. 3. 2018.
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Trenérsko-metodická komise
a/ Společný seminář trenérů a rozhodčích, 3. 9. 2017, Praha
P ČKS souhlasí s žádostí E. Horklové o to, aby praktická část semináře pro trenéry
týkající se testů výkonnosti proběhla na ledové ploše. Byla objednána ledová plocha
na ZS Hvězda.
b/ Testy výkonnosti
P ČKS schvaluje nominace komisařů na testy výkonnosti:
23. – 24. 09. 2017 Liberec: E. Horklová (vedoucí komisařka), J. Portová, H.
Křivová (náhradnice: J. Mokrá, M. Škorničková, P.
Římalová Lehká)
30. 9. – 1. 10. 2017 Třinec: S. Židek (vedoucí komisař), M. Havlová, M. Harant
(náhradníci: M. Horklová, L. Ovčáček, M. Matloch)
Předsedkyně ČKS
a/ Olympijské parky 2018
V. Tauchmanová předala kontakty na kluby BK Ostrava a TJ Stadion Brno, které
budou garantovat přípravu Olympijských parků.
b/ P ČKS projednalo žádost klubu SK Kraso Česká Lípa o povolení toho, aby bylo
na jednotném oblečení členů klubu umístěno i logo ČKS. P ČKS je touto žádostí
potěšeno, klubu budou poskytnuty potřebné specifikace loga ČKS.
.

Na základě zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová.

