Zápis ze schůze Komise sportovců
ze dne 23. 10. 2018 - Skype
Přítomni:
Filip Karásek (FK), Michal Drha (MD), Zuzana Šťastná (ZŠ)
Host:
Omluveni:
Miroslav Hýža (MH), Radim Stupka (RS)
1)
2)

3)

4)

Termín příštího jednání – 19.11. 2018 od 9:00.
Nedokončené úkoly:
• Projekt omezení soutěžních akcí. Termín schůzky s Pavlem Kojetínem bude
domluven do konce roku 2018. (FK, MH)
• Návrh úpravy přílohy SŘ SA02 – soutěžní oblečení. Diskuse o možných kolizích ve
výkladu, např. světelný efekt, vzdálenost mezi košíčky, výztuže sukní, intimní zóna.
Na příští VR bude KS požadovat určení kompetentní osoby, která s KS dokončí návrh
vhodný k zapracování do legislativy ČSTS. (MD, FK)
• Webová platforma pro hodnocení tanečních soutěží. KS bude dále tento úkol řešit
s Petrem Ježkem (Taneční svět), který se daným tématem rovněž zabývá. (MD)
• Zpracování statistiky účasti TOP párů na tanečních ligách, pro účely vyhodnocení
podnětu snížení počtu lig, je posunuto na další schůzi KS. (MH)
• Bonifikace WDSF soutěží. KS kontaktovala Komisi sportovců WDSF oficiální cestou,
doposud však nedostala odpověď. KS bude kontaktovat další členy KS WDSF. (FK)
• Pozitivní motivace – bonifikace tanečních soutěží. Do příští schůze KS bude
vypracována konkrétní podoba navýšení bodů (absolutní/relativní). (RS)
Porušování Soutěžního řádu (SŘ) na některých ligách ČSTS. KS byla opakovaně kontaktována
sportovci a upozorněna na některé prohřešky vůči SŘ (např. nedodržení délky povinných
přestávek, neměnné skupiny v některých kolech). VpS dané prohřešky již se zodpovědnými
osobami řeší. KS bude požadovat vyjádření od VpS, jakým způsobem budou tyto prohřešky
řešeny. (ZŠ)
Hostování na spojených soutěžních akcích MČR+MČR družstev 2019. KS byla upozorněna na
nemožnost tancovat MČR za jeden klub a druhý den na MČR družstev za klub jiný. Na tento typ
soutěže je potřeba mít vyřízeno dlouhodobé hostování, které však nelze během jednoho dne
během daného víkendu vyřídit. O možných změnách nastavení aktuálního systému bude KS
diskutovat na další VR. (FK)

Zapsal: Filip Karásek

