Zápis ze schůze Komise sportovců
ze dne 12. 2. 2019 - Skype
Přítomni:
Filip Karásek (FK), Radim Stupka (RS), Zuzana Šťastná (ZŠ)
Host:
Zdeněk Přibyl (ZP), Martin Dvořák (VpS)
Omluveni:
Miroslav Hýža (MH), Michal Drha (MD)
1) Termín příštího jednání – neurčen vzhledem k volbám nové Komise sportovců.
2) Projekt omezení soutěžních akcí. Projekt je dále řešen ve spolupráci s odborníkem na
regionalizaci z Univerzity Palackého – Přírodovědecké fakulty, katedry geografie. (MH)
3) Návrh úpravy přílohy SŘ SA02 – soutěžní oblečení. Definitivní návrh bude dokončen v režii
MD a předán VpS ke zpracování do legislativní podoby. (MD)
4) Statistika účasti TOP párů na tanečních ligách. Dokument se zpracovanými daty a grafy (viz
příloha 1) byl předán a bude dále prezentován na následující VR. (FK)
5) Pozitivní motivace – bonifikace tanečních soutěží. Komisi byla představena finální podoba
systému bonifikace (viz příloha 2) spolu s případovou studií aplikace bonifikace na vzorových
tanečních párech. Legislativní podoba bude ve spolupráci Martina Kolaříka a VpS dokončena
a dále prezentována na následující VK. (FK)
6) Na základě návrhu ZP (viz příloha 3) byl uzavřen podnět pana Valečka týkající se zvážení
zrušení pravidla vyžadujícího získání alespoň tří F na domácích soutěžích u kategorií seniorů
3 a 4 LAT. Komise souhlasila s navrhovanou variantou "A". O navrhované variantě bude pan
Valečko písemně informován. (FK)
7) Podnět ZP týkající se problému soutěží TPV, které v průběhu času ztratily svůj původní
význam. Návrh na řešení od ZP (viz příloha 4) byl dále konzultován s VpS. Komisi přislíbena
spolupráce VpS a ZP na vytvoření nejvhodnějšího řešení daného podnětu.
8) Dne 31.1.2019 proběhlo mimořádné hlasování KS (písemnou formou) týkající se voleb do
nové KS. Vzhledem k definitivnímu počtu kandidátů (2 ženy, 4 muži) a vzhledem k dodržení
poměru žen a mužů, dle Statutu komise sportovců, stávající KS odsouhlasila tento postup:
"V případě, když žena získá nadpoloviční většinu hlasů, stává se automaticky právoplatným
členem KS, a to i v případě, když se bude jednat o kandidáta s nejmenším počtem hlasů."

Zapsal: Filip Karásek

