Zápis ze schůze Komise sportovců
ze dne 31. 1. 2018 - Skype
Přítomni:
Ing. Filip Karásek, Michal Drha, Mgr. Miroslav Hýža, Bc. Radim Stupka, Bc. Zuzana Šťastná
Host:
Ing. arch. Zdeněk Přibyl, Ing. Martin Dvořák (VpS), Ing. Radek Felcman (VpP), Ing. Miroslav Horník
Náplň jednání:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Omluvení členů KS (Drha, Hýža) z části dnešního jednání. Stanovení termínů pro další jednání – Skype
7. 3. 2018, osobní 24. 3. 2018 v Kojetíně.
Pravděpodobná nečinnost Dozorčí rady ČSTS (dále DR) – její možné odvolání a nová volba na VK. VR
vyzvala DR k vytvoření zprávy o činnosti. KS vyčká na tuto zprávu a na dalším jednání bude reagovat na
novou situaci.
Problematika zrušení NRT v kategorii U21 a Senior. KS navrhne VR navrácení těchto kategorií do NRT
v rámci nové legislativy s oddělenými podmínkami pro jednotlivé věkové kategorie, jednak kvůli
psychologickému efektu, ale také kvůli statutu nejlepších tanečníků své věkové kategorie (například
kvůli dotacím z veřejných rozpočtů).
Omezení počtu soutěží. Miroslav Hýža přednesl údaje z analýzy počtu soutěžních událostí, počtu
jednotlivých soutěží a počtu párů v daných soutěžích z roku 2017. KS se shodla, že soutěží je mnoho a
jejich regulace by mohla přispět ke kvalitě jak soutěží, tak samotných tanečních výkonů.
Po další diskusi s VpP a zvážení napadnutelnosti losování poroty za pomocí softwaru se komise rozhodla
dále tento návrh nepodporovat a souhlasí se zachováním stávajícího fungujícího systému losování
ručně.
Využití ranklistu při nasazování párů do jednotlivých pozic na MČR družstev. Po další diskusi
s Miroslavem Horníkem a zvážení této a původní varianty se komise shodla, že chce zachovat variantu
původní a věří, že právě tato varianta vytváří na MČR družstev výjimečnou atmosféru díky
nepředvídatelnosti výsledků.
FAQ. Na základě informací ze sekretariátu ČSTS byl KS vytvořen seznam nejčastějších otázek a odpovědí.
Seznam bude dále předán vedení ČSTS ke schválení.
Výše cen startovného a vstupného na soutěžích. KS toto téma otevřela na základě několika stížností a
podnětů obdržených od tanečníků, rodičů, trenérů i majitelů klubů. Jako první krok KS navrhuje, aby
skutečné ceny startovného i vstupného byly oficiálně zveřejněny v propozicích soutěže. Tento návrh
bude přednesen na dalším jednání VR. Na dalších návrzích týkajících se této problematiky bude dále KS
pracovat.

Zapsal: Miroslav Hýža, Filip Karásek

Schválil: Filip Karásek

