Zápis ze schůze Komise sportovců
ze dne 3. 12. 2018 - Skype
Přítomni:
Filip Karásek (FK), Michal Drha (MD), Zuzana Šťastná (ZŠ), Miroslav Hýža (MH)
Host:
Martin Dvořák (VpS)
Omluveni:
Radim Stupka (RS)
1)
2)

3)
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5)

Termín příštího jednání – 15. 1. 2019 od 9:00.
Nedokončené úkoly:
• Projekt omezení soutěžních akcí. Diskuse o možném spravedlivějším rozdělení
regionů. Do příští schůze KS bude vypracována tabulka se zúženými regiony. (MH)
• Návrh úpravy přílohy SŘ SA02 – soutěžní oblečení. Úpravy budou dále konzultovány
a dokončeny s VpS. (MD)
• Webová platforma pro hodnocení tanečních soutěží. Do příští schůze KS bude
kontaktován webmaster ohledně možnosti vytvoření rozhraní pro komunikaci mezi
webem ČSTS a platformou. Bude rovněž vypracován konkrétnější návrh podoby
platformy. (MD)
• Statistika účasti TOP párů na tanečních ligách. Zpracovaná statistika ukazuje, že po
zavedení STL klesla účast TOP párů na TL o deset procentních bodů. VpS předán
podnět o omezení TL na 9 + 3 STL za kalendářní rok (dohromady 12 soutěžních akcí).
Do příští schůze KS budou zpracovány data a grafy do podoby prezentovatelné na VR.
(MH)
• Bonifikace WDSF soutěží. Obdržena odpověď předsedkyně WDSF Komise sportovců
– Ashli Williamson. Odpověď obsahovala informace o obdržení našeho podnětu, že
se jím budou zabývat a že budeme za několik týdnů opět kontaktováni. (FK)
• Pozitivní motivace – bonifikace tanečních soutěží. Komisi byla představena pracovní
podoba systému bonifikace. Tato podoba bude dále konzultována s odpovědnými
osobami. Plán dokončení je rok 2019. (FK)
Porušování Soutěžního řádu (SŘ) na některých ligách ČSTS. KS obdrželo vyjádření VpS o řešení
některých prohřešků vedoucích soutěží proti SŘ domluvou. KS navrhlo VpS při opakování těchto
chyb zohlednit tuto skutečnost ve výběrovém řízení.
Hostování na spojených soutěžních akcích MČR+MČR družstev 2019. Podnět podán na VR
30.10.2018. Stanovisko VR bylo vyčkat na tyto nově vytvořené dvoudenní akce a až poté tuto
problematiku řešit i na základě prvních zkušeností.
Změna Statutu Komise sportovců. Na základě podnětů sportovců na nedodržování bodu 9
paragrafu 2 Statutu Komise sportovců a na základě zkušeností KS z minulých let, bude KS na VK
4.12.2018 požadovat změnu statutu ze čtyřletého volebního období na dvouleté a nutnost mít
soutěžní registraci pouze v době voleb. Tak se zajistí funkčnost všech pěti členů po celou dobu
fungování KS a také brzkou výměnu členů, kteří již nejsou aktivními sportovci. Volby tedy budou
probíhat každé 2 roky. (FK)

Zapsal: Filip Karásek

