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Zápis ze společné schůze KR, STK a TMK ČKS konané dne 31. 3. 2019 v Praze 

Přítomni: Baudyšová, Škorníčková, Milčinský, Kopřivová, Mokrá, Sviatko, Kuglerová, Ošmera, 

Schejbalová 

Závěry jednání: 

1. Soutěže: 

 Závody se od sezóny 2019/2020 budou konat ve dvou pohárových soutěžích: 

Český pohár a Pohár ČKS 

 Pohár ČKS bez dělení na A a B, rozvolněnou náplň pro jednotlivé kategorie 

zpracuje TMK, doba trvání programu bude kratší než v Českém poháru 

 Závodníci  z Českého poháru se mohou účastnit max. 2 závodů Poháru ČKS 

 Klubové soutěže (C) rozpis a výsledky budou zveřejňovány na webu ČKS, 

žebříček nebude ČKS zpracovávat 

 Pořadatel nesmí kombinovat  závod Českého poháru a  Poháru ČKS se 

soutěžemi rozhodovanými v OBO systému 

 Online přenos výsledků řeší ČKS s právníkem (GDPR) 

 STK zveřejní na webu ČKS aplikaci pro výpočet časového rozpisu  

 V Českém poháru může pořadatel v kategorii nejmladší žačky, mladší žačky a 

žačky přijmout až 42 závodníků do jedné kategorie, startovné bude zasíláno 

současně s přihláškou na závod, v případě nepřijetí závodníka z důvodu 

naplněnosti kategorie pošle pořadatel startovné zpět 

 Maximální doba trvání závodu je v sobotu od 7.00 do 22.00 hod, v neděli od 

7.00 do 20.00 hod. 

 

2. M ČR: 

 Na MČR  bude postupovat prvních 30 závodníků z žebříčku 

 Losování - při M ČR na volnou jízdu do kategorie ml. žactvo a na krátké 

programy se bude losovat podle žebříčku, a to 1. – 12. Umístěný v žebříčku 

losují o 19. – 30. startovní pořadí, 13. – 30. V žebříčku losuje o 1. – 18. startovní 

pořadí. Po krátkém programu se bude losovat jako nyní, tj. poslední dvě 

rozjížďky se rozdělí na dvě poloviny. Při menším počtu závodníků než 30 se 

závodníci rozdělí na dvě poloviny, větší polovina jede v posledních 

rozjížďkách/poslední rozjížďce 

 

 

3. Rozhodčí a technický panel: 

 Počet rozhodčích při závodech Českého poháru 5 bodujících včetně vrchního 

rozhodčího, při počtu závodníku 10 a méně 3 bodující rozhodčí včetně vrchního, 

při závodech Poháru ČKS 3 bodující rozhodčí včetně vrchního 

 Na závody budou zváni min. 4 členové technického panelu 

 Člen technického panelu musí být k dispozici na všechny kategorie daného 

závodu, bude-li soutěžit závodník, jehož trenér je v příbuzenském vztahu 
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s členem technického panelu, může být tento člen asistentem technického 

specialisty 

 Na závody Českého poháru bude zváno min. 8 rozhodčích, na závody 

Poháru ČKS min. 5 rozhodčích, sbory sestaví vrchní rozhodčí nominovaný 

svazem, který rovněž ručí za dodržování pravidel a pauz v rozhodování 

 Odměny pro rozhodčí a technický panel zůstanou pro příští sezónu ve stejné 

výši, pro závody Českého poháru budou přidány dvě rozjížďky: počet závodníků 

30 – 36 (480Kč), 37 – 42 (560Kč) 

 Doporučujeme přestávku na večeři 30 min 

 V kategorii juniorů a juniorek nebude udělována srážka za pád při  3F a 3L 

 

 Od sezóny bude určen časový limit pro technický panel pro zpracování jízdy, 

a to 2 min. pro krátké programy a volné jízdy do kategorie ml. žactva, 2,5 min pro 

volné jízdy od kategorie žactva, zodpovědný za dodržení času je technický 

kontrolor 

 Komise rozhodčích zavede od sezóny 2019/20 aplikaci tymuj.cz pro registraci 

časových možností rozhodčích na jednotlivé závody, z aplikace komise 

rozhodčích bude vybírat vrchní rozhodčí a organizátoři rozhodčí – zpracuje: 

Baudyšová, Ošmera 

 Losování - při soutěžích Českého poháru a Poháru ČKS před závodem bude 

provedeno losování počítačem, po krátkém programu se volná jízda pojede 

v obráceném pořadí, první pojede poslední umístěný závodník, poslední pojede 

první umístěný závodní, nebude se losovat 

 

4. Synchro - dořešit pravidla pro rozhodčí a technický panel ve vztahu k funkci 

trenéra a závodníka – Mokrá, Kuglerová, Charyparová 

 

Účastníci jednání přivítali společnou schůzi tří komisí. Jednání bylo přínosné, konstruktivní. Do 

budoucna doporučujeme, aby společná jednání nad odbornými tématy byly probírány tímto 

způsobem. 

 

Zapsala: Schejbalová 

 


