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Zápis č. 3/2019 

z jednání komise STK konané v pátek 10.5.2019 v Perné 

 

Přítomni:  E.Milčinský, J.Mokrá, J.Sviatko, B.Říhová 

  

Omluveni: P.Bidař        

 

Program: 

1. Přestupy 

2. Kalendář soutěží 

3. Nové kluby 

4. Republiky 

5. Nový systém soutěží 

6. Změny pravidel 

7. Různé   – info ze semináře 27.4. HK 

 

 

1) Přestupy 

STK schvaluje přestup Kunrtové i přes nesouhlas mateřského klubu. 

STK neshledalo ve zdůvodněním mateřského klubu vážné důvody 

k neschválení přestupu. Přestup schvalujeme s podmínkou zaplacení 

výchovného. 

 

Antošíková – STK schvaluje po zaplacení poplatku. Dle přestupního 

řádu u nevyjádření do termínu mateřského klubu bere se jako souhlas 

dle bodu přestupního řádu 1.2.1.7. 

 

Přestupy Farka, Hofková, Kábelová A., Kábelová B., Kodys, 

Kodysová, Křížková, Pavlasová, Samková, Sigmundová, 

Šmejkalová, Vlasáková schvalujeme po zaplacení poplatku za 

přestup. Ostatní přestupy schvalujeme. 

Hostování schvalujeme. 

 

 

2) Kalendář soutěží 

Vylosováno dle příloh. 

 

 

3) Nové kluby 

SKK Liberec -  

V případě. že klub žádá o dotaci a bude nutné potvrzení členství 

vyššího správního orgánu. bude toto potvrzení vydávat STK. 
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4) Republiky 

MČR juniorů přihlášení Strakonice a České Budějovice 

STK doporučuje ČB 

MČR žactva přihlášení Stadion Brno a KK Pardubice. 

STK doporučuje Pardubice  

 

 

5) Nový systém soutěží 
- Modul pro přihlašování na závody přes web svazu 

- Úprava systému soutěží   

 zrušení dělení Poháru ČKS A,B,C nově jen Pohár ČKS 

 V Poháru ČKS zachovat kategorii Adult A, Adult B 

 Kontrola počtu soutěží. Max dva v druhém poháru 

 Rozšíření žákovských kategorií v Českém poháru až 

na 42 závodníků 

 Bodování stejné jako teď u 30. Umístění 31 – 42 stejné 

body jako 30 místo. 

 Navýšení počtu na MČR zpět na 30 v žákovských 

kategoriích 

 Na webu u žebříčku datum aktualizace 

 Nekombinovat kategorie na závodě ČP a Poháru ČKS 

v jednom závodě 

 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)  

 

 

6) Změny pravidel 

Vydat na webu svazu nejpozději k 1.7.2019 

Nové náplně dle změn pravidel ISU u kategorií nejmladší žactvo, až 

žactvo. Žádáme TMK o podklady do 1.6.2019 

Příprava náplní Poháru ČKS juniorky, seniorky, + náplně B 

STK žádá TMK o doplnění náplní SSb pro kategorie pre juvenile 

(nejmladší žactvo) a zda platí náplně a jejich kombinace ISU a ČR 

pravidel juvenile – mladší žactvo náplň Basic novice.   

Žádáme TMK o podklady do 1.6.2019, aby mohly být zapracovány 

do pravidel. 

 

 

 



                                                               zápis komise STK 10.5. 2019 
 

7) Info ze semináře 27.4.HK 

Podněty ze sezóny 2018/2019 

a)      Formulář „Plánovaná náplň programů“  

   požadovat originální tiskopis z webu ČKS čitelně vyplněný, 

ne fotokopii (toto zařadit do OSPS) 

Podmínka vzniklá ze semináře TP, kdo neodevzdá, nelosuje se. 

Znamená schválit zaslání Plánované náplně pořadateli předem do 

losování. 

STK doporučuje pouze v případě vkládání do webového rozhraní 

přihlašovacího formuláře. 

b)      Bonusy a jejich zobrazování 

    v současné době nelze jednoduše kontrolovat 

   změnit grafické znázornění v protokolu (nejlépe zobrazovat 

pod prvkem) – úkol pro STK 

Obsluha ISU SH nezná v tuto chvíli možnosti jak bonusy 

zobrazovat. Příklad, který doporučuje KR znamená zásah do 

programového řešení ISU SH. 

   Do rozpisu zařadit poradu technického panelu před soutěží 

 

8) Různé 

STK trvá na termínu MČR SSb spojeným s JJ. 

Juniorské a seniorské týmy potřebují startovat na soutěžích GP a 

jiných mezinárodních závodech, aby si vyjížděly body na losování 

pro MS. 

 

 

STK doporučuje zobrazování průběžných protokolů systémem 

„Mrázek“ bez ukládání a zobrazování videí.  

STK doporučuje, aby aplikace „Mrázek“ byla převedena na webové 

rozhraní ČKS bez zobrazování a ukládání videí. 


