P ČKS 14. 6. 2018
Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu
konaného dne 14. června 2018 v Kravařích
1. Kontrola posledního zápisu, vč. plnění úkolů P ČKS
a/ Trenérsko-metodická komise - oblast vzdělávání
Opravná zkouška školení III. třídy, Licence C
Zkouška pro frekventanty, kteří se nemohli z vážných důvodů zúčastnit
prvního termínu, stejně jako opravná zkouška proběhne 15. 9. 2018 v Ostravě.
Komisaři zůstávají ve stejném složení až do ukončení tohoto projektu.
v/ Sportovně technická komise - aplikace pro registrace ČKS
Jsou činěny kroky, aby byl do konce roku 2018 spuštěn zkušební provoz nového
způsobu registrace.
Do doby celkového spuštění nového systému budou vydávány registrace
dosavadním způsobem.
vi/ Ekonomka - odměny rozhodčích + následné proplácení klubům
P ČKS schválilo na základě návrhů ekonomky svazu variantu zpětné úhrady
pořádajícím klubům:
V rámci závodů ČP:
technický panel, obsluha ISU systému a rozhodčí – dle navržených sazeb
předešlého předsednictva – odměny dle počtu závodníků, bez cestovného
V rámci závodů Poháru ČKS:
technický panel, obsluha ISU systému – dle navržených sazeb předešlého
předsednictva – odměny dle počtu závodníků, bez cestovného
Jedná se o variantu, kdy bude možno v rámci rozpočtu ČKS případné navýšení
výdajů pokrýt.

2. Informace z Kongresu ISU v Seville
Podali S. Židek a J. Baudyšová, delegáti ČKS. Dílčí novinky jsou neprodleně, po
jejich oficiálním vydání na stránkách ISU, překládány a následně zveřejňovány.

3. Informace z komisí
Trenérsko-metodická komise
a/ Testy všeobecné přípravy a tzv. talentové zkoušky
Probíhaly by v oddílech + při testech výkonnosti.
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Ukládání výsledků do databáze ČKS.
Výběr sledovaných dětí ve věku před PRTM (5 – 8 let).
P ČKS pověřilo TMK přípravou metodického materiálu - testové baterie
všeobecného pohybového základu krasobruslařů - do 10. 8. 2018. Zahájení
testování je plánováno na TV v Mladé Boleslavi a Kopřivnici.
b/ PRTM
V termínu 12. – 14. 10. 2018 proběhne výcvikový kemp – kontrola připravenosti
členů PRTM + zpětná vazba od ČKS. Bude pozvána i SD Novotná – Vochozka.
Vedoucí PRTM předloží TMK plnění kritérií členy PRTM v sezóně 2017/2018.
Do poloviny září bude provedena úpravu kritérií pro výběr do PRTM.
c/ kategorie tanců na ledě
B. Silná, zodpovědná v TMK za tuto kategorii, podala TMK informace o stavu a
počtu párů. Na základě její žádosti budou páry pozvány do podzimního kempu
PRTM za podmínky splnění testů výkonnosti.
d/ kategorie synchronizovaného bruslení
M. Hájková, zodpovědná v TMK za tuto kategorii, podala TMK informace o
stavu kategorie. Seminář SB by se měl uskutečnit 15. 9. 2018.
Bohužel M. Hájková dne 12. 6. rezignovala na funkci v TMK. Její nástupce bude
řešen v co nejkratším termínu.
e/ společný seminář trenérů a rozhodčích, Praha 8. 9. 2018
Sekretariát zajistí nezbytné prostory včetně organizačního zabezpečení a
občerstvení.
Byl schválen program společného semináře.
Účastnický poplatek za účast na seminářích zůstává 300 Kč.
Pozvánky s programem budou včas zveřejněny.
f/ K. Kamberská ve spolupráci s předsedkyní KR připraví seminář pro technický
sbor s praktickou částí na ledě. Termín konání bude upřesněn.
g/ prověrky výkonnosti ČKS 2018 (Ostrava, 10. – 11. 8. 2018) – pro juniory
Bylo schváleno složení komise.
Byla schválena, na základě žádosti vedení VSC MŠMT, i účast závodníka J.
Bělohradského (kategorie seniorů).
Bylo současně uloženo TMK dokončit, v návaznosti na dřívější usnesení PČKS,
postup prověření zbývajících seniorských reprezentantů.
h/ kritéria pro účast na mezinárodních soutěžích z kalendáře ISU
TMK navrhuje nová kritéria pro účast na JGP v sezoně 2018-19:
Kritéria pro KP pro všechny kategorie zůstávají stejná ze sezóny 2017/2018.
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Junioři – VJ – 2A, čtyři různé trojité skoky, z nichž minimálně jeden musí být
předveden v kombinaci s trojitým skokem, druhá kombinace může být
s dvojitým skokem
Juniorky - VJ – 2A, tři trojité skoky, z nichž minimálně jeden musí být předveden
v kombinaci s minimálně dvojitým skokem
kritéria pro seniorskou kategorii na plnění předpokladů startů na MZ
Senioři – VJ – 3A, čtyři různé trojité skoky, z nichž minimálně jeden musí být
předveden v kombinaci s trojitým skokem, druhá kombinace může být
s dvojitým skokem
Seniorky – VJ – 2A, čtyři trojité skoky, z nichž minimálně jeden musí být
předveden v kombinaci s trojitým skokem, druhá kombinace může být
s dvojitým skokem
P ČKS s navrženými kritérii souhlasí.
i/ školení trenérů III. třídy, Licence C v roce 2019
P ČKS souhlasí s návrhem TMK a vypsáním tohoto školení na jaře 2019.
j/ MMČR seniorů se dle informací zástupců Maďarské federace na Kongresu ISU
uskuteční ve dnech 13. - 15. 12. 2018 v Budapešti.
Kategorie seniorky, senioři, TP, SD (senioři, junioři, novice).
k/ P ČKS projednalo Communication 2172 a ukládá TMK připravit úpravu náplní
pro soutěže v ČR do 30. 6. 2018.
l/ Projekt spolupráce s R. Arutyunyanem
Po úspěšném květnovém výcvikovém táboru členů PRTM, SCM a VSC vč.
přizvaných závodníků s trenérem Rafaelem Arutyunyanem, byla dohodnuta
další spolupráce.
TMK zpracuje projekt obsahující formy a rozsah spolupráce.

Sportovně technická komise
a/Výběrové řízení na pořádání mistrovských soutěží
- Komise STK doporučuje jako pořadatele M ČR juniorů TJ Kraso Náchod.
- Komise STK doporučuje jako pořadatele M ČR žactva, ml. žactva a nejml.
žactva TJ Slavoj Český Těšín
P ČKS souhlasí s doporučeními STK.
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Komise rozhodčích
a/ Školení rozhodčích GOE
14. 7. se v Hradci Králové uskuteční školení pro ISU a mezinárodní rozhodčí, kde V.
Tauchmanová a R. Kosina na základě své účasti na semináři ve Frankfurtu proškolí
o změnách v hodnocení +-5 GOE.
Předseda
a/ Projekt Erasmus
Zástupci Maďarské federace přizvali v rámci Kongresu ISU předsedy federací
Visegradské čtyřky k jednání, které by mělo vyústit ve společné podání žádosti
několika středoevropskými svazy o podporu projektu vzdělávání mladých
sportovců v programu Duální kariéry z podpory EU v programu Erasmus.
P ČKS se rozhodlo do navrhovaného projektu nevstupovat, neboť v rámci ČOV již
takovéto programy existují a fungují.

4. Ekonomka svazu, vč. diskuze o možném pokrytí plánovaných aktivit
a/ Finanční kontrola, rozpočty akcí
Ekonomka a účetní se dohodly na systému kontroly toků finančních operací ze
strany ekonomky, který bude většinou probíhat na bázi vzdáleného přístupu na
PC.
V této souvislosti byl rovněž schválen postup v oblasti plánování a následné
kontroly rozpočtů všech akcí.
b/ konto Pioneer
P ČKS souhlasí s odůvodněným návrhem ekonomky svazu ke zrušení konta
Pioneer a pověřuje předsedu a místopředsedu svazu, aby ve spolupráci se
sekretariátem toto zrealizovali.

5. Mezinárodní kalendář soutěží, kvóty na ISU JGP
P ČKS ukládá GS, aby obeslal všechny sportovce, členy středisek ČKS, kteří
plánují soutěžit v juniorských kategoriích v sezóně 2018/2019, případně další,
kteří se již přihlásili na juniorské prověrky výkonnosti, aby oznámili ČKS své
priority startů v soutěžích JGP.
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6. ISU JGP Ostrava 2018
Předseda podal informaci o aktuálním stavu příprav a zajištěnosti ISU JGP
v Ostravě.

7. Různé
a/ Memoriál P. Romana
Jedná se o významné výročí této soutěže s výraznou podporou vedení města a OV
MPP má eminentní zájem o jeho bezproblémové uspořádání.
P ČKS pověřuje GS kontaktováním OV s dotazem na stav příprav k 30. 6.2018.
b/ IDP Novices 2019 – 2021, Ostrava
S. Židek informoval o plánovaném zahájení nového projektu IDP od května 2019
v Ostravě, program bude dvouletý, konaný vždy v květnu a srpnu. Bude určen pro
mladší generaci trenérů. Kritéria výběru pro trenéry a závodníky budou včas
k dispozici ze strany DvK ISU.
P ČKS s uskutečněním projektu souhlasí, jedná se o obdobný projekt jako
předchozí čtyřletý projekt IDP.
TMK se bude podílet při vlastní organizaci projektu.
Příští zasedání P ČKS se uskuteční v rámci Prověrek ČKS v Ostravě ve čtvrtek 9. 8.
2018 a pak po ukončení Prověrek.
Na základě zápisu ze zasedání P ČKS zpracovali S. Židek a K. Oubrecht.
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