Zápis z jednání Komise rozhodčích dne 11.5.2018 – KR01-180511-Zlín
Na základě podání protestu ze dne 3.2.2018 panem Jiřím Stoklasou na hodnocení tanečního páru
David Červenák – Julie Stoklasová porotcem Lubošem Novotným byla dne 11.5.2018 svolána Komise
rozhodčích.
Přítomni:
Nepřítomen:

Jaroslav Kučera, Martin Odstrčil
Luboš Novotný (z důvodu řešení protestu na jeho osobu)
Třetí člen Komise rozhodčích byl v tomto případě nahrazen viceprezidentem pro
profesní záležitosti Radkem Felcmanem (dále jen VpP)

Forma jednání: telekonference
Zahájení:

8:00

Podklady zaslané Komisi rozhodčích dne 9.5.2018:
- Protest podaný panem Stoklasou
- Hodnocení příslušného tanečního páru, kompletní Competition Report z MČR v LAT kategorie
Junioři 1 ze dne 3.2.2018
- Vyjádření Luboše Novotného včetně
- Poznámky VpP

1) Členové Komise rozhodčích potvrdili, že se seznámili s veškerými dostupnými podklady
k protestu.
2) Členové Komise rozhodčích vyjádřili v souvislosti s protestem pana Stoklasy obecně své
názory k problematice anomálií v hodnocení porotci, kdy tato problematika není řešena
zásadně ani na straně WDSF.
Poznámka: byť proběhla jednání pracovní skupina WDSF a ta přijala na svých zasedáních v
průběhu a po German Open Championships s platností od 18. 8. 2017 opatření, které je
zaměřeno na hlubší analýzy výsledků výše uvedených soutěží. Bezprostředně po nich
(následující den) se budou porotci scházet a budou si případně vysvětlovat anomálie v
hodnocení a porotci budou i svá hodnocení vysvětlovat.
Tato opatření by měla přispět k dalšímu zvýšení transparentnosti a férovosti hodnocení
tanečních výkonů.
Dá se očekávat, že podobná opatření budou postupně implementována i na úroveň
národních významných soutěží.
http://www.worlddancesport.org/News/WDSF/CCM_TF_Announcement-2460
Přesto je v kompetenci Komise porotců (příloha A10 Statut komise rozhodčích) řešení
anomálií v hodnocení porotci a s titulu odborné komise tak tvořit mezičlánek mezi
sportovcem a Disciplinární komisí.
Dále Komise rozhodčích:
- vyjádřila svou podporu nezávislosti hodnocení porotců
- veškeré anomálie v hodnocení porotců budou řešeny individuálně podle jednotlivých
případů
- ve všech případech bude dodržen jednotný postup
 porotce, jehož se bude protest člena ČSTS, nebo jeho zákonného
zástupce týkat, bude vyzván ke zdůvodnění svého hodnocení



Komise porotců na svém jednání na základě předložených podkladů
k případu, včetně zdůvodnění porotce ke svému hodnocení,
rozhodne o řešení protestu dle bodu č.3
 Komise rozhodčích má v případě potřeby upřesnění informací právo
na přizvání zúčastněných osob, tj. podavatele protestu i porotce,
k jednání
 na základě rozhodnutí Komise rozhodčích budou zúčastněné osoby,
tj. podavatel protestu a porotce, informováni o rozhodnutí Komise
rozhodčích a v případě potřeby budou zúčastněné osoby vyzvány
k osobnímu jednání.
Metodika tohoto postupu bude dopracována v kompletní Komisi rozhodčích.

3) V případě protestu pana Stoklasy na hodnocení porotce Luboše Novotného Komise
rozhodčích hlasovala o bodech:
a)

Komise rozhodčích se plně postaví za hodnocení porotce a jeho zdůvodnění.
Podavatel protestu a porotce bude informován v rozsahu:
Porotce dodržel SŘ ČSTS, včetně Etického kodexu, zásad etiky ČSTS a pravidel
hodnocení.
Jelikož jde o porotce odborně vzdělaného je nutno jeho hodnocení akceptovat jako
nezávislé.

b)

Komise rozhodčích se postaví za hodnocení porotce a jeho zdůvodnění.
Porotce však bude upozorněn na velké anomálie v jeho hodnocení a jeho další práce
porotce bude sledována.
V případě opakovaných rozdílů v hodnocení porotce bude jeho hodnocení předáno
Disciplinární komisi.
Podavatel protestu a porotce bude informován v rozsahu:
Porotce podal zdůvodnění svého hodnocení. Jelikož jde o porotce odborně
vzdělaného, nemá komise rozhodčích důvod pochybovat o nedodržení Etického
kodexu a zásad etiky ČSTS a jeho hodnocení je nutno akceptovat jako nezávislé.
S ohledem na velké anomálie v hodnocení porotce oproti ostatním porotcům, však
bude působení porotce na soutěžích Komisí porotců sledováno a v případě
opakovaných anomálií v jeho hodnocení a podezření na nedodržení Etického kodexu a
zásad etiky ČSTS bude hodnocení porotce předáno Disciplinární komisi k řešení.

c)

Komise rozhodčích vyhodnotí hodnocení porotce a jeho zdůvodnění hodnocení jako
neopodstatněné a v rozporu se SŘ,
případně Etickým kodexem, zásadami etiky ČSTS a pravidly hodnocení. Porotce a jeho
hodnocení bude předáno Disciplinární komisi.
Podavatel protestu a porotce bude informován v rozsahu:
Jelikož Komise rozhodčích pojala podezření, že ze strany porotce došlo k porušení SŘ
ČSTS, případně Etického kodexu, zásad etiky ČSTS a pravidel hodnocení.
Předává Komise rozhodčích porotce a jeho hodnocení Disciplinární komisi.

Hlasování: R. Felcman b), J. Kučera b), M. Odstrčil b)

Komise rozhodčích jednomyslně schválila aplikovat na protest podaný dne 3.2.2018 panem
Jiřím Stoklasou na hodnocení tanečního páru David Červenák – Julie Stoklasová porotcem
Lubošem Novotným bod b) a dále již tento bod nerozvádět.
Oběma zúčastněným osobám, podavateli panu Jiřímu Stoklasovi a porotci panu Luboši
Novotnému bude odpověděno v rozsahu dle bodu b)
Porotce podal zdůvodnění svého hodnocení. Jelikož jde o porotce odborně
vzdělaného, nemá komise rozhodčích důvod pochybovat o nedodržení Etického
kodexu a zásad etiky ČSTS a jeho hodnocení je nutno akceptovat jako nezávislé.
S ohledem na velké anomálie v hodnocení porotce oproti ostatním porotcům, však
bude působení porotce na soutěžích sledováno Komisí porotců a v případě
opakovaných anomálií v jeho hodnocení a podezření na nedodržení Etického kodexu a
zásad etiky ČSTS bude hodnocení porotce předáno Disciplinární komisi k řešení.
4) Komise rozhodčích dále konstatuje, že používaný většinový systém hodnocení umožňuje
každému porotci ovlivnit hodnocení stejnou měrou, tzn. hodnocení stejně tak ovlivnil
kterýkoliv jiný porotce, který dával jinou známku než jedničku, případně dvojku.
5) Komise rozhodčích na základě svého jednání osloví podavatele protestu pana Jiřího Stoklasu
a vyzve jej k osobnímu jednání.

Telekonference Komise rozhodčích byla ukončena 11.5.2018 v 8:45, korespondenční hlasování
v tentýž den v 20:17.

Viceprezident pro profesní záležitosti Radek Felcman.
Český svaz tanečního sportu
U družstva Tempo 264/10
142 00 Praha
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