Zápis ze schůze představenstva divize ČSTS Královéhradecké
dne 20.11.2018 v Hradci Králové
Přítomni: Krtička Jaroslav, Elschek Walter, Koki Emil
Omluveni: Koubek Josef-nemoc, Mertlík Petr-nemoc
Za Dozorčí komisi: Koula Miroslav
1./Projednání podkladů pro MVK konanou dne 4.12.2018 v Týnci nad Sázavou
Delegáti na MVK konanou den 4.12.2018:
Elschek Walter
Koki Emil
Krtička Jaroslav
Náhradník: Koubek Josef
2./Připomínky a návrhy pro jednání MVK 2018-11-21
Členové představenstva Královéhradecké divize ČSTS se seznámili se Zprávou o činnosti VR,
která byla v termínu doručena k projednání na divize.
Při pořizování zápisu ze schůze představenstva Královéhradecké divize dne 21.11.2018
nebyly k dispozici materiály:
-

Zpráva o hospodaření za rok 2017 – bude distribuováno 20.11.2018
Zpráva Dozorčí rady – plnění úkolů z VK 2018 – bude distribuováno 20.11.2018
Plán práce VR na rok 2019
Rozpočet 2019 (návrh připravený pro VK 2018 přepracovaný dle FP07 a FP08-bude
distribuován 20.11.2018

Připomínky a návrhy pro jednání MVK 2018 :
1. Plně podporujeme používaní digitálního systému hodnocení soutěží na všech
úrovních v rámci soutěží ČSTS
2. Stanovit začátky všech soutěží pořádaných ČSTS nejdříve na 9.30 hodin / popřípadě
tuto hranici stanovit pro soutěže dětí a juniorů/. Pro Mistrovství ČR začátek na 10.00
hodin.
3. Stanovit pro soutěže ČSTS minimální velikosti parketů
Děti I.,II.,junioři I
TPV,E,D,C - 90m2
Junioři II

4.
5.
6.

7.

8.
9.

TPV,E,D,C - 120m2
Junioři I a junioři II
B,A
- 150m2
Mládež ,dospělý a senioři
TPV,E,D,C - 120m2
B, A, M
- 180m2
Maximální zachování obdélníkového tvaru parketu.
V tomto bodě také připomínáme hygienickou normu – na 25 osob 1 toaleta/
Počet porotců minimálně 7 od soutěží třídy C
Při účasti 15-ti a více párů v soutěži jedné ktg. zvýšit body za postup do dalšího kola
+3 /nyní jsou 2 a bylo by 5/
Stanovená přesná hranice odměny porotců na soutěžích ČSTS. /Nyní např.I.tř do 6
hodin 2.000,-Kč nad 6 hodin není stanovena- jste na soutěži 12-14 hodin a stále
2.000,-/ Stanovit sazbu nad 6 hodin u porotců všech tříd.
Návrh : tř.I. 250,- Kč; tř.II. 200,-Kč a tř.III. 150,-Kč za každou započatou hodinu nad
limit 6 hodin.
V nominačních tabulkách NRT neexistují FORMACE . Stanovit jasné podmínky pro
nominace na uzavřené a otevřené titulární soutěže WDSF a jejich rovnocenné
podpory. Dopracování podaného návrhu /návrh vypracoval Krtička/na soutěže
formací – Ligu formací A a B a uvedení zkušebního ročníku od 2019.
Zrušit omezování účasti tanečních párů na soutěžích TL juniorů, mládeže a dospělých.
V ktg .dospělých ponechat účast v TL tř.M/maximálně povolit tř.A/
Návrh na obnovení Presidia nebo složení VR koncipovat jako orgán složený ze
zástupců jednotlivých divizí.

Dalším bodem jednání byla práce členů a klubů v divizi, pořádání soutěží a jejich možná
příhraniční spolupráce.
Pořádání náborových soutěží , ukázat organizaci soutěží ,tance a vysvětlení podmínek pro
vstup ČSTS.
Prosazování svých lidí v okresech a kraji na každoročně vyhlašované ankety –trenér roku,
sportovec roku apod. Využít divize k podání návrhů a podpoře.
Schůze ukončena v 17.05 hod.
Zapsal : Jaroslav Krtička
Ověřovatel zápisu: Walter Elschek

