KOMISE SPORTOVCŮ

ZHODNOCENÍ PRÁCE KS 2017/2018
Dne 1.4.2017 se konala první schůze Komise sportovců, na které byl zvolen její předseda (Filip
Karásek) a sepsán její startovací plán činnosti viz. příloha 1. Do dnešního dne byly splněny téměř
všechny body z plánu činnosti vyjma bodu 5, 7 a 8, na kterých se stále ještě pracuje. Do dnešního dne
rovněž proběhlo 14 schůzí, většinou formou SKYPE konference. Na Výkonnou radu přišla s více jak 20
návrhy a podněty.

NÁVRHY NA VR
1) Zvýšení minimálního počtu porotců na soutěžích E, D, C, B z 5 na 7
• Bude se hlasovat na VK 19.5.2018
2) Pro dosažení vyšší třídy je potřeba alespoň 3 finálová umístění ze soutěží pořádaných ČSTS
• Schváleno na VR 6.6.2017, součástí přílohy SA01
3) Zákaz používání vosku a parafínu
• Schváleno na VR 6.6.2017, bude se hlasovat na VK 19.5.2018
4) Možnost startu párů třídy E v soutěžích TPV pouze do dovršení hranice 100 bodů ve třídě E
• Schváleno na VR 6.6.2017
5) Vypsání výběrového řízení na nového GS
• Neschváleno na VR 1.9.2017
6) Povinnost organizátora soutěže poskytnout 2 stejná startovní čísla na STL a TL páru
účastnícího se obou disciplín.
• Schváleno na VR 1.9.2017, bude součástí přílohy o startovních číslech (VpS)
7) Soutěže typu Battle na MČR profesionálů
• Podílení se na tvorbě návrhu
• Schváleno na VR 1.9.2017, jako pilotní projekt, odloženo pro nedostatek párů
• Tento typ soutěže bude použit na Grand Final RL v roce 2019 na vyhlašování RL za rok
2018 pro top 12 párů RL
8) Financování cest členů NRT
• Schváleno na VR 10.4.2018
9) Převedení reprezentační smlouvy do formy podmínek pro reprezentaci
• Návrh projednáván na VR 7.11.2017, bude smlouva i podmínky (Pr)
10) Úprava SŘ týkající se počítání bodů do RLČR v 10T
• Návrh projednáván na VR 7.11.2017 a 5.1.2018, body budou případně vymazány
ručně (VpS)
11) Na příští VK využití pronájmu elektronického hlasovacího zařízení
• Návrh projednán na VR 7.11.2017, EHZ bylo vyzkoušeno a schváleno na VR 10.4.2018
12) Definování postoje svazu k seniorské kategorii
• Návrh projednán na VR 5.1.2018, definováno

13) Vytvoření pozice osoby dohlížející na katalog figur
• Návrh projednán na VR 5.1.2018, hlasování proběhne na VK 19.5.2018 (VpS)
14) Zveřejnění skutečných cen startovného a vstupného v propozicích soutěže
• Schváleno na VR 20.2.2018
15) Změna maximální výše startovného
• Neschváleno na VR 20.2.2018
16) Navrácení kategorií U21 a Seniorů do NRT v rámci upravené legislativy
• Návrh projednáván na VR 20.2.2018, bude se dále hlasovat po dokončení smlouvy a
podmínek pro NRT (VpS)
17) Povinná legisvakanční lhůta pro dokumenty schvalované na VR
• Návrh projednáván a uzavřen na VR 10.4., lhůta účinnosti bude vždy dostatečná

Další okruhy, na kterých se KS podílela
1)
2)
3)
4)
5)

Kvalifikační studium porotce a trenéra 1. třídy
Koše pro losování porot na MČR
Rozborový seminář po MČR
Sankce za NO-SHOW
Bodování juniorských Openů v ranklistu ČSTS

Závěr
Všichni členové KS jsou v kontaktu s členskou základnou ČSTS. KS tak úspěšně vytvořila přímou
spojku mezi aktivními tanečníky a vedením ČSTS. Za jeden rok KS vybudovala silný tým, který společně
řeší podněty týkající se zejména soutěžního, nominačního, kvalifikačního a finančního řádu. Všichni
členové KS tuto práci dělají ve svém volném čase a dělají ji naplno, proto bych chtěl jako předseda KS
poděkovat Zuzaně Šťastné, Michalu Drhovi, Mirku Hýžovi a Radimu Stupkovi za jejich píli, inovativní
nápady a také trpělivost, kterou mají při komunikaci s dalšími členy ČSTS při objasňování různých
záležitostí. Velký dík patří i Zdeňku Přibylovi, který se stal naší spojkou s kategorií seniorů a pomáhá
tím tak řešit jejich podněty mnohem rychleji a efektivněji.

Vypracoval: Filip Karásek
Dne: 11.4.2018

Příloha č. 1:

Startovací plán činnosti Komise sportovců
1. Vytvoření komunikačního mostu mezi sportovci a vedením ČSTS.
2. Řešení otázky rozdělení studia trenérů a porotců, zejména zkvalitnění přípravy budoucích porotců
v rámci studia 1. třídy.
3. Zlepšení komunikace sportovec – porotce. Vytvoření zpětné vazby např. v rámci rozborových
seminářů po mistrovství ČR s cílem odůvodnění svého hodnocení sportovcům v rámci příručky pro
hodnocení. Inspirace v zahraničí.
4. Hrazení 100 % nákladů reprezentantům spojených s účastí na MS a ME.
5. Vytvoření většího konkurenčního prostředí na soutěžích tříd E, D, C, B v rámci regionálního
omezení počtu soutěží v jeden den.
6. Řešení otázky soutěží seniorů – podmínky pro postupy do tříd, započítávání zahraničních soutěží.
7. Přehlednější zveřejňování výsledků soutěží hodnocených v systému 2.1 a 3.0 s možností analýzy
hodnocení jednotlivých porotců.
8. Kontrola alkoholu členů poroty a odborných pracovníků na soutěžích.
9. Řešení otázek v rámci nového přestupového řádu.

