Zasedání Trenérské rady SCM 30.3.2015
Přítomni: Petr Bartuněk (ředitel SCM), Linda Henzélyová, Jaroslav Kučera, Luboš Novotný,
Martin Odstrčil, Petr Zabystrzan, Renata Mrázová, Marcel Gebert
Hosté: Eva Bartuňková, Martin Dvořák, Zuzana Šilhánová, Walter Elschek, Hýža Miroslav,
Kateřina Kolmanová, Martin Kubín, Radim Přádka, Alena Starečkovo, Swětíková Renáta
Omluveni: Radek Felcman
Ředitel SCM, ing. Petr Bartuněk podrobně seznámil trenéry, kouče, a zároveň účastníky
soustředění SCM s programem zasedání Trenérské rady SCM.
Na zahájení nechal hlasovat o schválení přítomnosti hostů:
A 8, N 0, Z 0 schváleno
1. bod - ředitel SCM, ing. Petr Bartuněk podrobně seznámil trenéry, kouče, a zároveň
účastníky soustředění SCM o stavu a průběhu SCM v předcházejícím období
2. bod - doplnění Trenérské rady, složené z trenérů 1. třídy zastupujících alespoň jeden pár v
SCM, o trenéry 1. třídy: Martin Dvořák, Zuzana Šilhánová, Walter Elschek
A 8, N 0, Z 0 schváleno
Vedení SCM – nové složení trenérské rady od 30.3.2015:
Petr Bartuněk (ředitel SCM)
Radek Felcman
Marcel Gebert
Linda Henzélyová
Jaroslav Kučera
Renata Mrázová
Luboš Novotný
Martin Odstrčil
Petr Zabystrzan
Martin Dvořák
Zuzana Šilhánová
Walter Elschek
3. bod – doplnění a schválení seznamu kontrolních soutěží:
Brno (březen), Olomouc (květen), Stuttgart (srpen), Praha (září), Ostrava (říjen),
Vídeň (listopad), Berlín vyřazen protože nemá všechny kategorie
A 9, N 0, Z 0 schváleno
Povinnost absolvování 4 soutěže ze seznamu. V případě že pár nastoupí v průběhu
roku, musí splnit 2/3 ze zbývajících soutěží dle seznamu.
A 9, N 0, Z 0 schváleno
Pro členy SCM zařazené jen v 10T je povinnost absolvovat 4 Stt a 4 Lat ze seznamu.
Na GOC Stuttgartu se počítá soutěž v 10T jako 1x Stt a 1x Lat, ale současně se
nezapočítají ostatní kategorie GOC (Stt a Lat), tj. buď 10T nebo samostatné Stt a Lat
A 8, N 0, Z 1 schváleno

4. bod - informace o možnostech spolupráce s Akademií ČOV - vzdělávací programy pro
členy TR SCM – pozvánky na vzdělávací akce
5. bod - trojstranná smlouva ČSTS – taneční pár (zákonný zástupce) – trenér - vypracovaná
firmou předsedy legislativní rady ČOV - Janem Šťovíčkem. Připomínky ke smlouvě
byly natolik podstatné, že je doporučeno smlouvu přepracovat
A 8, N 0, Z 1 schváleno
Do smlouvy bude zahrnuta:
Vrácení finančního příspěvku nebo jeho části v případě nedodržení podmínek
smlouvy (vyloučení páru z SCM) max. 10.000,A 7, N 1, Z 1 schváleno
Důvod k vypovězení smlouvy:
Nedodržení Organizačního řádu
Neabsolvování soustředění SCM bez řádné písemné omluvy (i e-mail)
Neabsolvování dostatečného množství kontrolních soutěží
Porušení povinnosti nosit označení – nášivky - člena NRT na sjednaném místě
soutěžního oblečení
Nevedení Tréninkového deníku – (upřesnění obsahu bude zveřejněno dodatečně)
Vícenásobné odmítnutí účasti na reprezentaci ČR
Neodůvodněné odmítnutí účasti na reprezentaci ČR
Forma systému vypovězení smlouvy: výtka, odvolání, vyloučení
6. bod – Nášivky – povinnost označení jednoho sportovce z páru na určeném místě
Pokud pár přestane být členem NRT a SCM nesmí nosit označení – nášivku člena
NRT, popř. nepoužité musí vrátit. Nášivky budou vydány proti podpisu podmínek pro
používání
7. bod – Další soustředění SCM je na základě analýzy soutěžních aktivit plánováno na
podzimní termín: (hlasovali všichni přítomní trenéři) s možností posunutí termínu + 1 den dle možností KD Kroměříž
26.9-28.9. 2015 so, ne, po Svatý Václav
Ano 10
8. bod – Další: Povinnost zdravotních prohlídek sportovců, větší diferenciace finanční
spoluúčasti sportovců na SCM, možnost připojení reprezentace dospělých k termínu
SCM a možnosti využití lektorů

Zapsal:

Ing. Petr Bartuněk
ředitel SCM

Příloha:
Vzor Prohlášení pro vydání nášivky – označení člen NRT
Prohlašuji, že nášivku Národního týmu ČSTS umístím na viditelném místě
soutěžního oblečení, alespoň jednoho člena našeho páru.
Partner: STT na kapsičce fraku, LAT rameno, pásek kalhot nebo hrudník.
Partnerka: STT i LAT na viditelném místě stanoveném pravidly WDSF.
Beru na vědomí, že nášivku mohu používat, jen pokud jsem zařazen do aktuálně
platného NRT v příslušné disciplíně STT, LAT. V disciplíně 10T může být nášivka
použita jen na soutěžích 10T, pokud reprezentant není zařazen rovněž ve
specializované disciplíně. Nášivky jsou určeny jen pro členy NRT bez náhradníků.
Podpis: …………….

