P ČKS 17. 5. 2019
Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu
konaného dne 17. 5. 2019 v Praze

1. stav kategorie SD v ČR
a/ Jednání s P. Bidařem
- oznámení o ukončení spolupráce M. Bidaře s H. Abrazhevich vč. podrobného
zdůvodnění příčin
- možná nová partnerka pro Martina Bidaře: Elizaveta Zhuk (RUS), trénovat by
měli u Niny Mozer, asistenty trenérky budou Petr Bidař a Vladislav Zhovnirskiy
- další dvojice:
Barbora Kuciánová – Lukáš Vochozka (kategorie advanced novice, možné
předvedení bude až někdy v průběhu sezóny, partnerka úplně začíná),
Edita Horňáková – Mykyta Husakov (kategorie juniorů – měli by se zúčastnit
prověrek výkonnosti),
- P ČKS také navrhlo možné vytvoření páru Jiří Bělohradský – Kateřina Sýkorová
- Lucie Novotná ukončila činnost v kategorii SD
P ČKS rozhodlo o ukončení reprezentační smlouvy s Hannou Abrazhevich a
ukládá GS, aby odeslal matce sportovkyně „uvolňovací“ dopis.
P ČKS dále souhlasí se zasláním žádosti o uvolnění Elizavety Zhuk Ruské
federaci. V případě souhlasu ruské strany se pár představí na prověrkách
výkonnosti.
b/ Dušková/Jakubka
Pár se chystá na šestitýdenní stáž do Kanady k trenéru R. Gauthierovi
s návratem před prověrkami výkonnosti. Ze strany ČKS dojde k předfinancování
přípravy s garancí případného vrácení prostředků ze strany sportovců nebo
jejich zákonných zástupců. Dohodu připravil GS ve spolupráci Dr. Jirouskem a po
diskusi nad připomínkami rodičů sportovců, z nichž většina byla přijata, došlo ke
schválení dohody ze strany P ČKS.

2. Kontrola posledního zápisu, vč. plnění úkolů P ČKS
PR svazu
Bylo vytvořena prezentace pro společnost Energy Group, a.s. a M. Škorničkovou
předána společnosti, která jí momentálně řeší.
Edea Skates – E. Milčinský vede jednání se společností ohledně podpory ČKS (např.
při seriálu soutěží ČP). PR skupina připraví nabídku ze strany svazu.
Louskáček na ledě
Petru Juříčkovi se po konzultacích s předsedou podařilo dotáhnout spolupráci
k fakturaci na s.r.o.

1

P ČKS 17. 5. 2019
3. Informace předsedy
a/ soutěže ISU
ČKS podal žádost o pořadatelství Mistrovství Evropy 2022 v Ostravě (10. – 16. 1. 2022).
O toto pořadatelství žádají i svazy Bulharska (Sofie), Estonska (Tallinn), Finska
(Helsinki nebo Espoo) a Velké Británie (Sheffield).
b/ IDP Novice Ostrava
Informaci podal předseda. V roce 2020 proběhne velká, neplánovaná,
rekonstrukce haly. Variantou je předat některé ze zúčastněných zemí anebo
převézt na jiné místo v ČR.
P ČKS doporučuje zachovat v ČR.
c/ ISU Challenge
P ČKS doporučuje, aby se do budoucna požádalo i o soutěž ze seriálu ISU
Challenge.

4. Projednání příprav VH ČKS
K dnešnímu jednání je:
- počet přihlášených klubů: 73 klubů
- počet omluvených klubů: 17 klubů
- neozvalo se: 5 klubů
Celkový počet účastníků včetně zástupců ČKS: 97
P ČKS v rámci valné hromady poděkuje Ing. Zoubkové za její dlouholeté služby pro
ČKS.
a/ Návrh rozpočtu 2019
P ČKS schvaluje konečný návrh rozpočtu 2019 předložený ekonomkou svazu a GS
a ukládá ekonomce předložit jej ke schválení VH ČKS.
P ČKS v této souvislosti schvaluje:
i/ Přidělení částky 1 500 000 Kč na nákup ledové plochy pro trénink talentovaných
dětí v klubech (částečně z programu Organizace sportu s dorovnáním z jiných
příjmů ČKS) a ukládá předsedovi STK a sekretariátu přípravu podkladů pro
výpočet konečných částek pro jednotlivé kluby. P ČKS také schvaluje drobné
úpravy koeficientů pro výpočet (MČR koeficient 20, ČP koef. 15, Pohár ČKS koef. 1,
počet mládeže koef. 0,2). Je nutno zahrnout pokutu klubu TJ Autoškoda Ml.
Boleslav – chybně vyúčtované testy výkonnosti v září 2018.
Jako v minulosti nebudou vypláceny částky do výše 2 999 Kč.
ii/ Úhradu nákladů na pohárové soutěže, a to:
Český pohár – obsluha ISU SH a odměny členů technického panelu
Pohár ČKS – obsluha ISU SH
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Předpokládaná částka pro rozpočet ČKS v roce 2019 bude 1 260 000 Kč (zahrnuje
i částky již vydané za první pololetí 2019).
iii/ Přiděluje částku 100 000 Kč na nákup nástupového oblečení reprezentačních
týmů, které bude hrazeno z programu Organizace sportu., a pověřuje E.
Hrdličkovou a PR skupinu přípravou grafických návrhů od grafičky ČKS (Eliška
Karešová) a výběrem spolupracující firmy s pomocí paní Toulové (klub IceSkating
Prague 6), která připravovala kolekci pro VSC MŠMT, sekci krasobruslení Praha.
iv/ Rezervu 40 000 Kč na nutné změny v registračním systému ČKS souvisejícími
se změnou systému soutěží ČKS.
b/ Dotace MŠMT 2019
ČKS byla schválena dotace z programu TALENT ve výši 4 816 500 Kč, tj. o 916,5
tisíce více, než v roce 2018.
P ČKS v této souvislosti z programu Talent schvaluje pro rok 2019:
i/ Částku pro VT Ostrava, duben, ve výši 880 000 Kč.
ii/ Částku pro VT PRTM, červen, ve výši 660 000 Kč.
iii/ Částku pro VT PRTM, říjen, ve výši 195 000 Kč.
iv/ Částku pro společné ledy, příp. tělocvičny SCM a PRTM ve výši 382 000 Kč.
v/ Částku pro mandatorní výdaje SCM a PRTM (odměny vedoucích) ve výši 480
000 Kč.
vi/ Přidělení souhrnné částky 1 300 00 pro čerpání jednotlivých členů SCM a/nebo
cílové odměny členů SCM.
vii/ Částku pro účast sportovců/trenérů na Development projektech ISU (ODT,
IDP) ve výši 290 000 Kč.
viii/ Přidělení částky 100 000 Kč každému ze SpS ČKS (České Budějovice,
Kopřivnice, Liberec, Praha) a pověřuje E. Hrdličkovou přípravou dodatků smluv
SpS na rok 2019.

5. Informace a návrhy z komisí
Sportovně technická komise
a/ Žádosti o registraci nových klubů
SKK Liberec, z.s. IČ 08085382 – možné IDČ 97
Všechny náležitosti pro vstup byly splněny. P ČKS souhlasí s přijetím klubu.
Sportovní centrum Kuřim, z.s. IČ 08131104 – možné IDČ 98
Všechny náležitosti pro vstup byly splněny. P ČKS souhlasí s přijetím klubu.
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b/ Přestupy a hostování
STK předložilo P ČKS seznam přestupů a hostování z květnového přestupního
termínu s těmito návrhy:
N. Kunrtová - nesouhlas mateřského klubu. STK neshledalo ve zdůvodnění
mateřského klubu vážné důvody k neschválení přestupu. Proto jej doporučuje ke
schválení s podmínkou zaplacení výchovného.
Z. Antošíková – nedošlo k vyjádření mateřského klubu. Dle bodu 1.2.1.7
přestupního řádu se nevyjádření mateřského klubu do termínu bere jako
souhlas. STK navrhuje ke schválení po zaplacení poplatku.
Přestupy R.J. Farka, K. Houfková, A. Kábelová, B. Kábelová, D. Kodys, M. Kodysová,
D. Křížková, A. Pavlasová, V. Samková, L. Sigmundová, D. Šmejkalová, A. Vlasáková
– chybí zatím řádný doklad o úhradě přestupů. STK doporučuje ke schválení, ale
vystavení registrační karty bude možné až po zaplacení poplatku za přestup.
Ostatní přestupy a hostování měly všechny náležitosti v pořádku.
c/ Kalendář soutěží
Předseda STK předložil kalendáře soutěží Českého poháru, Poháru ČKS a Testů
výkonnosti, které P ČKS schvaluje a ukládá předsedovi STK vystoupit v rámci
diskusi na VH a seznámit zástupce klubů s tímto kalendářem a následně jej
publikovat na webu ČKS.
d/ Mistrovství ČR
Mezinárodní M ČR seniorů, SD a TP – jediný přihlášený BK Ostrava.
MČR juniorů - z přihlášených klubů HC Strakonice a BK České Budějovice STK
doporučuje BK České Budějovice.
MČR žactva – z přihlášených klubů TJ Stadion Brno a KK Pardubice STK
doporučuje KK Pardubice.
P ČKS schvaluje STK navržené pořadatele M ČR 2019/2020.
MČR SB
Předseda STK navrhl klubu Dukla Jihlava – mládež pořadatelství MČR zároveň
s Jihlavským Ježkem (21. 3. 2020). To ale zástupkyně klubu odmítla.
STK ale trvá na termínu MČR SSb o víkendu 21. a 22. 3. 2020.
Juniorské a seniorské týmy potřebují startovat na soutěžích nově vzniklé ISU
Challenge kategorie synchronizovaného bruslení a jiných mezinárodních
závodech, aby si vyjížděli body pro dobrou výchozí pozici při losování pro MS/MSJ.
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STK také doporučuje, aby o nominaci na MS SB seniorů i juniorů rozhodla
mezinárodní soutěž před termínem přihlášek obou šampionátů, která by zároveň
v těchto kategoriích nahradila mistrovství republiky.
P ČKS souhlasí s tím, že podrobnosti budou projednány na příštím zasedání.
e/ nový systém soutěží
Předseda STK informoval o:
Modulu pro přihlašování na závody přes web svazu
Na webu u žebříčku bude přidán datum aktualizace
Nebude možné kombinovat kategorie na závodě ČP a Poháru ČKS v jednom
závodě
•
Je nutno doplnit u administrátora „organizátora závodu“ (online
přihlašování na závody), výběr rozhodčích a technického panelu dle
dostupnosti. Tuto databázi zpřístupnit všem rozhodčím a TP k evidenci a
potvrzení účasti. (zatím řešeno přes aplikaci tymuj.cz)
f/ změny pravidel
Předseda STK informoval o nutnosti vydat je na webu svazu nejpozději k 1.7.2019
a žádá TMK o:
- podklady pro nové náplně dle změn pravidel ISU u kategorií nejmladší žactvo až
žactvo.
- přípravu náplní Poháru ČKS juniorky, seniorky.
- úpravu náplní SSb pro kategorii mladší žactvo.
Vše termín do 1. 6. 2019

Komise rozhodčích
a/ Školení Technického panelu
Proběhlo 27. 4. 2019 v Hradci Králové. Informace podala předsedkyně KR.
Podněty ze sezóny 2018/2019
•
Formulář „Plánovaná náplň programů“
- Požadovat čitelnou náplň na originálním tiskopisu, tuto náplň zaslat pořadateli
emailem v rámci přihlašování, jiné formuláře nebudou přijímány, kdo nesplní tuto
podmínku, nebude losován (doplnit do materiálu pro pořadatele).
STK:
Podmínka znamená schválit zaslání Plánované náplně pořadateli předem do losování.
STK doporučuje pouze v případě vkládání do webového rozhraní přihlašovacího
formuláře
P ČKS souhlasí, ale s úpravou navrženou STK.
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• Aktualizovat materiál Zásady platné pro technický panel – doplnit maximální
souvislou délku práce člena technického panelu, doplnit přestávku na oběd a na
večeři.
• Do organizační směrnice doplnit členy technického panelu – technický kontrolor,
specialista, asistent technického specialisty (převážně se v tomto materiálu hovoří
pouze o rozhodčích – např. půl hodinová přestávka na oběd a jedna přestávka v
průběhu dne).
• Problémové situace na základě zkušeností z ČP a poháru ČKS
- Je vhodné vytvořit materiál (navazující na příručku pro technické sbory ISU systém
hodnocení a pravidla ČKS), který by obsahoval problémové situace z „našeho
prostředí“. Vznikl by na základě podnětů z našich závodů, po soutěži by proběhla
porada členů technického panelu a problematické situace by technický kontrolor
hlásil J. Baudyšové, která by organizovala aktualizaci tohoto interního materiálu,
který by po každé aktualizaci zaslala všem TS a TK na seznamu
P ČKS s těmito návrhy a doporučeními souhlasí a žádá předsedkyni KR o přípravu
podkladů ke schválení pro příští jednání P ČKS, především v oblasti školení Obsluhy
ISU SH.
Nominace technického panelu na závody v sezóně 2019/2020
• Připravuje se elektronické shromažďování údajů o možnostech účasti
jednotlivých členů technického panelu a rozhodčích (int.tymuj.cz) – Jana Baudyšová
• Projednání variant hledání náhradníků za nemocné nominované členy
technického panelu (každý sám x hledá J. Baudyšová), nahlášení vždy ke schválení
J. Baudyšové.

Ekonomka svazu
a/ Ekonomické směrnice ČKS
P ČKS schvaluje návrh úprav ekonomických směrnic ČKS č. 1 a č. 11 předložené
ekonomkou.
Úpravy reflektují změny v úhradách pro pořadatele pohárových soutěží a
pořadatele testů výkonnosti. P ČKS zároveň ukládá STK příslušnou úpravu OSTV.
P ČKS ukládá ekonomce publikování všech ekonomických směrnic do 1.9.2019 na
webu ČKS.
b/ projekt Rafael
Dle návrhu předsedy ČKS se po konzultaci s panem Arutyunyanem v rámci VT
Ostrava zúčastní srpnové kempu v Los Angeles Matyáš Bělohradský a Filip Ščerba
s trenérem Tomášem Vernerem. ČKS se bude částečně podílet na nákladech, a to
dodatkem k jejich reprezentačním smlouvám, ve kterém bude deklarováno
použití především na letenky a úhradu trenérských služeb.
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P ČKS dále rozhodlo o vytvoření rezervy v rozpočtu z programu TALENT ve výši
70 000 Kč na úhradu dalších nákladů spojených s Projektem (zdravotní,
psychologické testy, diagnostika apod).
P ČKS projednalo připomínky Dr. Jirouska k návrhům smluv Projektu (především
soulad s GDPR - výstupy z lékařských zpráv, posudků a vyšetření).
P ČKS žádá, aby se K. Tykalová na problematiku podívala a následně s doplněním
S. Židka připravila návrhy dohod se členy projektu, které předají Dr. Jirouskovi
k právnímu posouzení.
GS komunikoval v této věci s Dr. Jirouskem a předložil P ČKS jeho návrhy řešení
situace.
P ČKS rozhodlo, že:
Členové projektu podepíší souhlas s podmínkami Projektu Rafael, ve kterých
bude specifikována povinnost předložit k nahlédnutí vedoucí Projektu (vedoucí
SCM) výsledky odborných vyšetření (fyzicko-psychologické připravenosti u
společnosti SportMind, fyziologické připravenosti u Pauliny Novotné a stanovení
příslušného somatotypu u RNDr. Marie Řezníčkové) a následně se řídit
doporučeními těchto odborníků (např. směrem k rehabilitacím, kompenzačním
cvičením apod.).
Členové projektu vezmou na vědomí nutné plnění výkonnostních kritérií, které
jim budou sděleny vždy před začátkem soutěžního období sezóny.
Svaz členům Projektu dává právo účastnit se soustředění a výcvikových táborů
Projektu s částečnou nebo plnou úhradou ze strany ČKS.

Trenérsko-metodická komise
a/ Testy výkonnosti
- materiál natočen a předložen P ČKS.
- TMK zároveň navrhuje změnu v barevném hodnocení testů výkonnosti a snížení
počtu prvků u testů č. 5 – 8 na 5.
Popis jednotlivých prvků bude upřesněn v Metodických pokynech a bude
publikován na webu ČKS k 1.7. 2019.
P ČKS souhlasí s předloženým videomateriálem a žádá TMK o simulaci výsledků
testů (procenta) při snížení počtu prvků na 5.
P ČKS souhlasí i se změnou barevného hodnocení testů.
Seminář pro trenéry k novým testům proběhne 22. 6. 2019 v Kravařích.
b/ Náplně programů
TMK doporučuje přijmout změny pro žákovské kategorie z ISU Com. 2242.
TMK dále navrhuje pro Pohár ČKS stejné náplně programů, jaké byly pro Pohár
ČKS B v sezóně 2018/2019, tzn. v náplních programů se nic nezmění.
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c/ YOG 2020 Lausanne
ČKS zatím získal kvótu v kategorii juniorů. Věkově spadají Daniel Mrázek a Lukáš
Vochozka. V ostatních kategoriích je možné ještě získat dodatečné kvóty dle
konečného pořadí zemí v seriálu soutěží JGP 2019.
TMK doporučuje tato kritéria pro nominaci na YOG 2020
- dívky:
a) 3Lo v KP – hodnotí se, kdo vícekrát skočí v závodě do 31. 12. 2019 (dotočený a
bez pádu)
b) technické skóre na prověrkách výkonnosti reprezentace 22.- 23. 8. 2019 (KP + VJ)
- chlapci:
a) 3Lo v KP – hodnotí se, kdo vícekrát skočí v závodě do 31. 12. 2019 (dotočený a
bez pádu)
b) zařazovat v soutěžních programech 3A v KP a VJ
c) technické skóre na prověrkách výkonnosti reprezentace 22.- 23. 8. 2019 (KP + VJ)
- TP:
a) Twizzly – min. level 3
b) kroková sekvence – min. level 2
c) Keypointy v PD – min. level 1
- SD:
Žádná česká dvojice neodpovídá věkovým požadavkům MOV a/nebo nemají oba
partneři české občanství.
P ČKS s návrhy TMK souhlasí.
d/ SCM
- společné tréninky SCM Praha a PRTM od 6. 5. - 21. 6., každé úterý od 16.0016.50hod, ZS HASA, tréninky zaměřené na skluz a KRASObruslení.
- TMK navrhuje vyřazení Petra Kotlaříka z SCM – špatná tréninková morálka,
nedisciplinovanost, a to od 1. 7. 2019
- TMK navrhuje zařadit do SCM od 1.7. 2019 v kategorii sólo:
DP Praha – Karolína Smolová (trenér Juraj Sviatko), Victorie Haberzettlová (trenér
František Pechar), Kateřina Sýkorová (trenér Karel Nekola – zatím není trenérem
II.třídy, ale účastní se školení licence B ČKS), Thea Reichmacherová (trenérka
Monika Škorničková), Tereza Hašlarová (trenérka Barbora Kostková),
DP Brno – Michaela Vrašťáková (trenér Rudolf Březina).
P ČKS s návrhy souhlasí a schvaluje i zařazení TP Elisabeta Kořínková / Tomáš
Moravec (detašované pracoviště Praha, trenéři Barbora Silná, Matěj Novák – zatím
není trenérem II.třídy, ale účastní se školení licence B ČKS), a to také od 1. 7. 2019.
P ČKS ukládá E. Hrdličkové vyřídit veškerou administrativu k jejich přijetí a také
ukončení smlouvy člena SCM s P. Kotlaříkem.
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e/ PRTM
Vedoucí PRTM předloží změny ve složení členů vždy po skončení sezóny a následně
se zúčastní dubnového zasedání TMK. V případě potřeby dojde ještě ke druhému
setkání vedoucího PRTM se členy TMK v průběhu sezóny.
f/ Výkonnostní kritéria pro Projekt Rafael pro sezónu 2019-20:
TMK navrhla kritéria projektu pro dívčí kategorie, která P ČKS následně upravilo, a
zároveň P ČKS ukládá TMK dopracovat do příštího jednání i kritéria pro chlapecké
kategorie. Konečná verze kritérií bude publikována po příštím jednání P ČKS.
g/ VSC
S. Židek a M. Škorničková informovali o oponenturách VSC, kterých se 15. května
zúčastnili.
Nově bude do VSC z SCM přeřazen od 1.7.2019 Daniel Mrázek (junior, kategorie
sólo).
h/ TMK navrhuje, aby bylo natočeno výukové video pro trenéry při soustředění s
Michaelem Březinou v červnu 2019 v Kravařích. Materiál se bude používat pouze
při seminářích ČKS.
i/ školení trenérů II třídy, licence B
Každý trenér, který splní daná kritéria, bude připuštěn k ústním zkouškám.
Zkoušky: obhajoba písemné práce, ústní zkouška, praktická zkouška.
Zkušební komise: předběžně dohodnuti Petr Starec, Stanislav Židek, Monika
Škorničková, Jiří Helešic, Kateřina Kamberská.
j/ Prověrky výkonnosti:
TMK navrhuje komisaře na prověrky výkonnosti:
Technický sbor:
V. Tauchmanová (sóla i SD), L. Mužíková (sóla), L. Ovčáček (SD), J. Mokrá (TP),
K. Hájková (TP)
Rozhodčí:
J. Baudyšová, R. Kosina, J. Mokrá, M. Horklová, V. Tauchmanová (pro TP)
Počítače-kamera:
4 osoby (zajistí E. Milčinský)
P ČKS stanovuje poplatky pro samoplátce: 1 000 Kč pro sólisty, 1 500 pro páry.
Z prověrek budou omluveni Michal Březina a Eliška Březinová (oba zašlou do
termínu 14 dnů před jejich prvním startem v sezóně videa se záznamy soutěžních
programů) a juniorští sportovci, kteří se zúčastní JGP v Courchevelu a Lake Placid,
kde budou mít možnost plnit kritéria pro juniorskou kategorii.
Předsedkyně TMK a GS připraví a rozešlou pozvánku na prověrky pro členy VSC a
SCM (včetně nově zařazených).
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TMK připraví výkonnostní kritéria pro nominace na soutěže JGP a mez. soutěže
seniorských i juniorských kategorií, která budou zároveň jedním z podkladů pro
přidělení finančních prostředků sportovcům / párům. TMK také připraví bonusy za
předvedené prvky, platné pro prověrky výkonnosti.
k/ Projekt pro malé děti
Předsedkyně TMK navrhuje projekt pro malé děti do 8let.
Cíl: uvolnit pohybovou strnulost závodníků a probudit v nich osobitost.
M. Škorničková vypracuje koncepci do konce května.
P ČKS doporučuje se spíše zaměřit na výchovu trenérů v tomto směru.
l/ školení trenérů III třídy, licence C proběhne v Praze 13. - 15. 9. 2019 s
předpokladem 2 skupin po 25 účastnících.
m/ TMK navrhuje termín pro společný seminář trenérů – 7. 9. 2019.
P ČKS souhlasí.
n/ jednání s TP sourozenců Taschlerových
Proběhlo při VT v Ostravě. Pár chce trénovat v Novi, USA s trenérem Matteo
Zannim, který tam odchází z Itálie. Trenérka Višňová musí z rodinných důvodů
přerušit trénování. Pár předložil rozpočet, který přítomní členové P ČKS považovali
za značně podhodnocený. Páru byly předběžně přislíbeny finanční prostředky
pouze v podobné výši jako v sezóně 2018/2019.

o/ISU JGP 2019
P ČKS bere na vědomí kvóty, které byly ČKS přiděleny v soutěžích seriálu juniorské
Grand Prix 2019.
kategorie junioři: JGP FRA, USA, RUS, POL, CRO, ITA po jednom místu,
kategorie juniorky: JGP FRA, POL, CRO, po jedno místu,
kategorie taneční páry junioři: JGP FRA, LAT, RUS, POL, CRO, ITA po jednom
páru,
kategorie sportovní dvojice junioři: JGP RUS, POL, CRO po jedné dvojici,
P ČKS ukládá GS, aby potvrdil všechny kvótní místa přidělená ČKS.
Dále P ČKS ukládá GS, aby se pokusil o převedení místa v kategorii TP junioři ze
soutěže v Courchevelu (FRA) na soutěž v Lake Placid (USA). Důvodem je žádost TP
Taschlerová/Taschler o účast v této JGP s ohledem na jejich trénink v zámoří.
P ČKS ukládá GS, aby obeslal všechny sportovce, členy středisek ČKS (a to včetně
nově zařazených od 1. 7. 2019), kteří plánují soutěžit v juniorských kategoriích
v sezóně 2019/2020, případně další, kteří se již přihlásili na juniorské prověrky
výkonnosti, aby oznámili ČKS své priority startů v soutěžích JGP.
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O nominace na soutěže JGP v Courchevelu a Lake Placid se mohou ucházet pouze
medailisté z mistrovských soutěží sezóny 2018/2019 v kategoriích juniorů a
seniorů:
Junioři: Matyáš Bělohradský, Filip Ščerba a Daniel Mrázek
Juniorky: Nikola Rychtaříková, Kateřina Fričová a Klára Štěpánová
TP junioři: sourozenci Taschlerovi a Kořínková / Moravec.
p/seriál soutěží ISU GP 2019
P ČKS ukládá GS, aby do stanoveného termínu potvrdil účast všech seniorských
sportovců / sportovkyň / párů, kteří / které budou pokračovat v soutěžní činnosti
v sezóně 2019/2020 a kteří se mohou ucházet o pozvání pořadatelů do
jednotlivých soutěží seriálu Grand Prix ISU.
O pozvání na soutěže ISU GP se mohou dle pravidel ISU v současné době ucházet
pouze Eliška Březinová, Michal Březina a Matyáš Bělohradský (plní postavení mezi
75 nejlepšími výkony sezóny 2018/2019 a splněné minimum pro GP). Matyáš
Bělohradský ale zůstává v juniorské kategorii a pojede seriál JGP.

7. Různé
a/ Závěrečné rozhodnutí ve věci publikování videí (pan Mrázek)
Podklady od:
STK:
- doporučuje zobrazování průběžných protokolů systémem „Mrázek“ bez
ukládání a zobrazování videí.
- doporučuje, aby aplikace „Mrázek“ byla převedena na webové rozhraní ČKS bez
zobrazování a ukládání videí.
KR a členů technického panelu ČKS:
•
V letošní sezóně docházelo k situaci, kdy byl na systém určený pro rozhodčí
a panel připojen další subjekt. Domníváme se, že i tato skutečnost mohla v
některých případech zpomalit jeho práci. Nejen vzhledem k rychlosti systému, ale
i z hlediska GDPR požadujeme, aby předsednictvo ČKS nepovolovalo připojení
jakéhokoli subjektu na systém pro rozhodčí a panel a stávající subjekt odpojilo.
Právníka ČKS, dr. Jirouska:
Navrhuje řídit se doporučeními JUDr. Ivo Jandy z kanceláře Case & White,
provozovat pod webem ČKS, případně na YouTube kanále ČKS, pouze přenosy a
záznamy, jednotlivá videa jsou problematická, s panem Mrázkem nutno ošetřit
smluvně za úplatu.
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P ČKS souhlasí s návrhem Dr. Jirouska podpořený návrhem STK a s odměnou pro
pana Mrázka v jím navrhované výši a s uzavřením smlouvy zatím na zkušební
dobu jedné sezóny s možností prodloužení.
b/ ISU Clearance Cerfificate
P ČKS souhlasí se žádostí o certifikát pro Viktoriyi Voloshinu (SKK Sparta) a
Elizavetu Zhuk (sportovní dvojice) a pověřuje předsedu svazu a GS, aby vše zařídili
na ISU a příslušných federacích dle pasů sportovkyň.
c/ Příští zasedání P ČKS se uskuteční 14. 6. 2019 v 10,00 hod. v Brně, v Krasohale
Křídlovická.

Informaci zpracovali S. Židek a K. Oubrecht.
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