Zápis ze schůze Komise sportovců
ze dne 7. 3. 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)
1) Termín příštích jednání – 24. 3. 2018 v Kojetíně (host František Dávidek), 24. 4. 2018 v 9:00 Skype.
2) Systém hodnocení na MČR ve STT: MČR bylo hodnoceno systémem 2.1 namísto systémem 3.0 (jako bylo
hodnocení MČR LAT). Navíc bodové výsledky i pořadí soutěžících zobrazované na světelné tabuli při soutěži
neodpovídají skutečným výsledkům zveřejněným po soutěži na webu ČSTS. Žádáme VR o její vyjádření k této
věci a o přijetí opatření do MČR 10T 24. 3. 2018 v Kojetíně.
3) KS byla obeznámena s faktem, že na MČR ve STT startovaly páry, které dle Pravidel přihlašování na MČR,
zveřejněných na webu ČSTS 20. 10. 2017, pro start na mistrovství neměly dostatečnou kvalifikaci, navíc nebyla
respektovaná kvóta dvou startů (páry startovaly 3x). Martin Dvořák (VpS) vysvětlil, že k 8. 1. 2018 došlo ke změně
těchto pravidel, která měla kopírovat osvědčený systém z přihlašování na Taneční ligy, a s KS se shodl na tom, že
pravidla z 20. 10. 2017 nebyla dostatečně srozumitelně znegována a nově nastavena. KS pro nápravu situace
navrhuje vytvoření nové přílohy Soutěžního řádu – Kvalifikace na MČR, ve které bude způsob kvalifikace
jednoznačně vysvětlen. Dále KS navrhuje, aby případné změny v přihlašovacích kvótách, které upravuje VpS na
základě svého vlastního uvážení, byly kromě aktualit na webu ČSTS zveřejněny i v propozicích příslušné soutěže.
4) Zdeněk Přibyl informoval KS o plánech seniorských tanečníků a o stálé platnosti usnesení seniorských
tanečníků z 10. 12. 2017 (kromě bodů 1.1, 1.4 a 1.5).
5) Na facebookovém profilu KS byla zveřejněna výzva k vyjádření poznámek k možným změnám Soutěžního
řádu, kromě této výzvy budou dále kontaktovaní funkcionáři a pořadatelé tanečních soutěží k doplnění návrhů
na změny a inovace SŘ.
6) KS obdržela vyjádření Pavla Tejce na zvýšení horní hranice startovného (viz příloha 1). KS bude dále zajímat,
jakým způsobem se svaz bude snažit působit na organizátory soutěží na zvážení výše startovného pro páry,
tančící více soutěží v jeden den. VR schválila a podpořila návrh KS, aby přesná výše startovného a vstupného
figurovala přímo v propozicích soutěže. Zápis této skutečnosti do Soutěžního řádu je podmíněn schválením
Výroční konferencí.
7) Ve spolupráci KS s Pavlem Tejcem (VpE) byl vytvořen kompromisní návrh na financování cest členů NRT na
titulární soutěže. V tomto návrhu bude svaz garantovat proplacení cestovních nákladů párům vybraných
věkových kategorií nezávisle na umístění do předem stanové výše. Návrh (viz příloha 2) bude KS předkládat ke
schválení na příštím jednání VR.
8) KS bude žádat Leoše Siegela o datový soubor s výsledky obou finálí MČR. KS má připraveno softwarové rozhraní
pro přehlednou prezentaci výsledků.

Zapsal: Mgr. Miroslav Hýža

Součástí zápisu jsou přílohy:
1) Vyjádření RNDr. Pavla Tejce (VpE) ke zvýšené horní hranice
2) Návrh financování cest členů NRT na titulární soutěže

Schválil Ing. Filip Karásek

PŘÍLOHA 1
Vyjádření RNDr. Pavla Tejce (VpE) ke zvýšení horní hranice startovného
"Svaz svým rozhodnutím o navýšení nenavyšuje startovné, pouze tím chrání páry před svévoli
organizátorů. V juniorských kategoriích, kde páry tancují více disciplín najednou může být startovné
citelnou položkou a svaz se bude snažit působit na organizátory, aby tuto věc zvážili. Důvodem vyšších
limitů je také fakt, že startovné a vstupné jsou jedním z mála příjmu pořadatele pro zajištění kvalitních
podmínek a důstojného prostředí pro páry. Taneční páry se mohou sami rozhodnout, zdali se soutěže,
kde organizátor nepřipraví dobré podmínky, zúčastní. Proto svaz zabezpečí, aby výše startovného byla
povinnou informací v propozicích."

Vypracovala KS
Dne: 7.3.2018

PŘÍLOHA 2
Financování REPRE – cestovní náklady
V rámci reprezentační smlouvy a podmínek NRT (garance páru) bude svaz garantovat u vybraných
kategorií (tabulka 1) cestovní náklady (tabulka 2) nezávisle na umístění. V kategoriích se jedná o
nejlepší páry reprezentující ČR na ME nebo MS. Cestovní náklady do stanovené výše budou hrazeny
pouze v případě, zdali sekretariát před koupí letenky potvrdí páru, že se jedná o adekvátní
(„nejlevnější“) cenu letenky do dané destinace. KS do další VR propočítá průměrné ceny letenek do
různých destinací a doporučí konkrétní horní hranici garance, která je nyní předběžně stanovena
v tabulce 2. V ostatních případech bude odměňování probíhat jako doposud, a to na základě přílohy
FP06 finančního řádu nebo schválení odměny na VR podle jejich umístění.

TABULKA 1
KATEGORIE
POČET PÁRŮ
Junior 2
1
Mládež
2
Dospělí
2
Profesionálové 1
TABULKA 2
DESTINACE
GARANCE
Po Evropě
do 20.000 Kč
Mimo Evropu
do 30.000 Kč

Vypracovala KS
Dne: 7.3.2018

