P ČKS 7. 10. 2017
Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu
konaného dne 7. 10. 2017 v Praze
1) Kalendář soutěží 2017/2018
Předsedkyně STK projedná se zástupkyní synchronizovaného bruslení v TMK možnost
změny data konání národního šampionátu a způsob nominace na šampionáty ISU.
Příbramský a pardubický klub nabídly, že mohou šampionát pořádat pouze v původním
termínu. Předsedkyně STK situaci projednává s kluby a možnými organizátory.
2) Sekretariát ČKS
M. Vondřejcová ukončila spolupráci s ČKS ke dni 30. 9. 2017. P ČKS jí děkuje za skvělou
práci pro české krasobruslení.
Od 18. 9. nastoupila na její pozici paní Bc. Eva Hrdličková. V průběhu září došlo k předání
práce od M. Vondřejcové.
Kontakt na E. Hrdličkovou: 735 759 519. Email zůstává cks@czechskating.org.
3) ZOH
P ČKS děkuje Anně Duškové, Martinu Bidařovi, Cortney Mansour, Michalu Češkovi a
jejich trenérům za to, že v rámci soutěže Nebelhorn Trophy získali další čtyři účastnická
místa pro české krasobruslení na ZOH 2018 v Koreji, a to v kategoriích sportovních
dvojic a tanečních párů.
P ČKS dále potvrzuje své původní rozhodnutí o jmenovitých nominacích na ZOH, a
schvaluje je takto:
Muži: Michal Březina, (náhr. Jiří Bělohradský, Tomáš Kupka, Jan Kurnik).
Sportovní dvojice: Anna Dušková / Martin Bidař (bez náhradníka).
Taneční páry: Cortney Mansour / Michal Češka, (náhr. Nicole Kuzmichová / Alexandr
Sinicyn.
S. Židek, T. Verner a K. Oubrecht se dne 18. 9. 2017 zúčastnili jednání v sídle ČOV
týkající se organizačního zajištění účasti krasobruslařů na ZOH. Byl stanoven
harmonogram jednotlivých akcí.
4) Informace z komisí
Ekonomka seznámila členy P ČKS s průběžným stavem čerpání rozpočtu ČKS pro rok
2017
Komise rozhodčích
a/ Nominace rozhodčích na ZOH 2018
Sportovní dvojice (+ týmová soutěž SD): J. Baudyšová (náhr. V. Tauchmanová)
Muži: R. Kosina (náhr. M. Mišurec)
b/ Nominace rozhodčích na soutěže ZODM 2018 (29. – 30. 1. 2018, Litomyšl)
KR připraví do 1. 11. 2017 návrh nominací.
c/ Rozhodčí a TS pro kategorie SB
P ČKS schvaluje návrh toho, aby rozhodčí a/nebo členové TS pro kategorie
synchronizovaného bruslení mohli působit v těchto funkcích i v případě, že aktivně
sami soutěží v nemistrovských kategoriích SB.
d/ V rámci soutěže Santa Claus v Brně proběhne školení rozhodčích SB, které je
vypsáno pro stávající členy technických sborů.
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Sportovně technická komise
a/ Schválené přestupy a hostování
J. Mokrá předložila seznam přestupů a hostování. P ČKS souhlasí s návrhem
STK, který je v souladu s přestupním řádem ČKS.
b/ Soutěže Poháru ČKS v ISU SH
Seznam soutěží, které budou hodnoceny ISU systémem hodnocení, je zveřejněn
červeným písmem na webových stránkách ČKS. P ČKS potvrzuje, že na těchto
soutěžích budou hrazeny náklady na obsluhu ISU SH, na odměnu a cestovné (dle
směrnice 11) členů technického panelu. KR provede nominaci dvou VR a členů TS
na tyto soutěže.
c/ Na základě dotazů zaregistrovaných na seminářích ČKS doplnila předsedkyně
STK ve spolupráci s předsedkyní ČKS požadované informace a fakta do znění
OSPS. Text bude zveřejněn na webových stránkách.
¨

d/ P ČKS bere na vědomí změny názvu následujících klubů:
Klub Podpůrné aktivity ke krasobruslení Křišťálová bruslička mění svůj název na
KK Křišťálová bruslička Karlovy Vary, spolek.
Klub HC PSG Zlín, z.s, mění svůj název na HC Berani Zlín, z.s.
Trenérsko-metodická komise
a/ Školení trenérů III třídy, licence C
Školení proběhlo v Ostravě v OSTRAVAR ARÉNĚ dle stanoveného programu a za
účasti schválených přednášejících.
Předpokládaný termín zkoušek je duben 2018 v Ostravě.
b/ P ČKS pověřuje trenérsko-metodickou komisi k tomu, aby určila kritéria
nominace sportovců na ME, MSJ a MS 2018.
Předsedkyně ČKS
a/ MM ČR Košice
V průběhu Memoriálu O. Nepely jednala předsedkyně ČKS s pořadateli šampionátu o
nominacích vrchních rozhodčích a členů technických sborů.
b/ Praktické zkoušky nových technických specialistů proběhnou při soutěžích
Českého poháru v Brně (pod vedením M. Horklové) a v Praze (pod vedením V.
Tauchmanové).
7. Různé
a/ Český krasobruslařský svaz obdržel žádost produkce muzikálu Sněhurka o souhlas
s účastí sportovců, včetně držitelů reprezentačních smluv. Protože se jedná o sezónu
2018-19, bude souhlas vydán až před jejím začátkem.
b/ GS a M. Blaťák seznámili P ČKS s postupem příprav ZODM 2018 v Pardubickém
kraji.
P ČKS souhlasí s tím, aby GS za ČKS podepsal „memorandum o spolupráci s ČOV“.
GS a E. Milčinský jsou dále pověření ke komunikaci s ČOV a klubem KK Pardubice,
který je pověřen organizací krasobruslařských soutěží na ZS v Litomyšli.
c/ Olympijské parky
Definitivním rozhodnutím ČOV budou tyto Olympijské parky na území města
Brna (Pavilon Z a okolí v BVV) a Ostravy a v areálu Beskyd.
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Sporty na ledě, mj. lední hokej, krasobruslení, rychlobruslení a sledge hokej
proběhnou v OSTRAVAR ARÉNĚ.
Za krasobruslení se organizace v Ostravě ujal S. Židek ve spolupráci s P. Juříčkem.
Proběhlo již několik jednání s A. Švihlíkovou, která je zodpovědná za programovou
náplň Olympijských parků. Došlo k upřesnění programu a rozsahu a ke společnému
jednání zástupců ledního hokeje a krasobruslení s tím, že dojde ke konkretizaci
možnosti finančního krytí zúčastněným.
Jednání probíhají i v Brně.
d/ Na sekretariát ISU byly odeslány všechny potřebné dokumenty týkající se úspěšně
ukončeného projektu IDP.
Příští jednání P ČKS se uskuteční 25. 11. 2017 v Praze.
Na základě zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová.

