Zápis ze schůze Komise sportovců
ze dne 24. 4. 2018 - Skype
Přítomni:
Filip Karásek (FK), Michal Drha (MD), Radim Stupka (RS), Zuzana Šťastná (ZŠ)
Host:
Zdeněk Přibyl (ZP), Martin Dvořák (VpS)
Omluveni:
Miroslav Hýža (MH)
1)
2)

Termín příštího jednání – 15. 5. 2018 v 8:00 formou Skype konference.
Na základě rozhovoru Michala Drhy s Petrem Odstrčilem, Komise sportovců (dále KS) připraví
návrh úpravy přílohy SŘ SA02 – Soutěžní oblečení. (MD)
3) Předseda KS seznámil ostatní členy se Zprávou o činnosti Komise sportovců za uplynulé období
2017/18. Zpráva je zveřejněna na webu ČSTS v sekci komise sportovců.
4) Seznámení se s plánem práce KS na další období 2018/19. Jedná se zejména o tyto body:
• Další zlepšování v komunikaci s členskou základnou (FK, RS, ZŠ)
• Intenzivnější spolupráce s Redakcí ČSTS (FK)
• Revize soutěžního řádu (MH)
• Rozdělení porotcovské a trenérské licence (MD)
• Omezení počtu soutěžních akcí za účelem zvýšení počtu párů v jednotlivých soutěžích
(MH)
• Podílení se na tvorbě živých přenosů z vybraných akcí z prostředí ČR (RS)
5) Možné zařazení kategorie Mládež do postupových soutěží. Na základě rozhovoru s VpS
doporučujeme, aby v sekci Členská základna v grafech na webu ČSTS byly zakomponovány počty
aktivních párů rozdělených podle geografického rozložení.
6) Stále probíhá sběr podnětů použitelných k revizi Soutěžního řádu. ZP informoval KS o možném
záměru vytvoření legislativní komise, se kterou by mohla KS spolupracovat a podílet se tak na
úpravách SŘ. KS vyčká na výsledek následující Výroční konference (dále VK), na které by podle ZP
měla proběhnout debata o možných směrech, kam by se svaz mohl vydat z hlediska legislativy.
7) MD informoval KS o neúspěšných pokusech o zisk datového souboru, který by se dal použit v
softwarovém rozhraní pro přehlednou prezentaci výsledků MČR. Leoš Siegel bude kontaktován
předsedou KS a opětovně požádán o poskytnutí výsledků v požadovaném formátu. (FK)
8) Zástupce seniorské komunity informoval o jejich aktivitách od poslední schůze KS. ZP seznámil
členy KS například s Programem seniorské komunity pro VK 2018 (viz. příloha 1) nebo
s pracovní verzí Návrhů na možnou změnu volebního systému se zavedením přímé volby na VK.
9) Diskuse o postoji KS k případnému rušení divizí na základě požadavku paní Riebauerové.
Členové KS nemají k tomuto řešení jednotný názor. Někteří jsou proti zrušení divizí (MD), většina
členů (FK, RS, ZŠ) se však shodla na stanovisku: „Nelpíme na systému divizí, které v některých
případech nepracují správně, ale stojíme o to, aby fungovala adekvátní náhrada jako mezičlánek
mezi svazem a členskou základnou.“
10) Řešen podnět paní Sokolové týkající se zejména brzkých prezencí a začátků některých soutěží (viz.
příloha 2). Možným omezením času ranních prezencí se bude KS dále zabývat. S odpovědí KS na
její podnět bude paní Sokolová kontaktována osobně. (RS)
Zapsal: Filip Karásek

