Komise sportovců

ZHODNOCENÍ PRÁCE KS 2017–2019
ÚVOD
Dne 27.1.2017 a 25.2.2017 proběhly na MČR STT a LAT volby do Komise sportovců (dále KS),
ve kterých bylo zvoleno pět členů KS v tomto složení: Zuzana Šťastná, Filip Karásek, Miroslav Hýža,
Michal Drha a Radim Stupka. Dne 1.4.2017 se konala první schůze KS, na které byl zvolen její předseda
– Filip Karásek – a sepsán její Startovací plán činnosti (viz. příloha 1).

NÁVRHY NA VR
1) Zvýšení minimálního počtu porotců na soutěžích E, D, C, B z 5 na 7
• Neschváleno 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, doposud čeká na schválení na VK
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, doposud není součástí přílohy o startovních číslech
7) Soutěže typu Battle na MČR profesionálů
• KS se podílela se na tvorbě návrhu
• Schváleno na VR 1.9.2017, doposud nepoužito pro nedostatek profesionálních párů
• Tento typ soutěže byl 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
• 16.8.2018 zveřejněny podmínky, smlouva doposud chybí
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
• Vyzkoušeno a schváleno na VR 10.4.2018
• Poprvé využito na VK 19.5.2018
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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
• Neschváleno na VK 19.5.2018
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
• Navrácení od 1.10.2018
17) Povinná legisvakanční lhůta pro dokumenty schvalované na VR
• Návrh projednáván a uzavřen na VR 10.4., lhůta účinnosti bude vždy dostatečná
18) Využití QR kódu při jakékoli vygenerované platbě v profilu člena/klubu
• Schváleno na VR 19.6.2018, doposud není generován
19) Úprava dokumentu – Statut komise sportovců
• Schváleno 4.12.2018
20) Pozitivní bonifikace na postupových soutěžích
• Návrh bude podán na VK 1.5.2019
21) Změna počtu Tanečních lig dospělých (9xTL + 3xSTL)
• Návrh projednáván na VR 26.2.2019, neschválen a vrácen k přepracování
22) Omezení soutěžních akcí – proměna regionů
• Návrh v rozpracovaném stavu, bude dále řešen s VR mimo KS
• Řešeno s odborníkem na regionalizaci z Univerzity Palackého – Přírodovědecké
fakulty, katedry geografie
• Grafické znázornění:

Další okruhy, na kterých se KS podílela
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

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
Koncepce MČR pro rok 2019
Schéma organizační struktury ČSTS
Složení poroty na Ranklist Final
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Závěr
Dne 23.2.2019 byla uzavřením druhé části voleb do nové KS po dvou letech oficiálně ukončena
činnost KS stávající. Během dvouletého volebního období se všichni členové KS aktivně podíleli na
vytvoření komunikačního mostu mezi aktivními tanečníky a vedením ČSTS. Na základě 23 schůzí se KS
povedlo vypracovat 22 návrhů a podílet na dalších okruzích týkajících se zlepšení podmínek nejen pro
aktivní tanečníky. Vyjma bodu 5 a 8 Startovacího plánu činnosti KS (viz. příloha 1), byly všechny ostatní
body dokončeny. Za největší "vítězství" KS považuje zejména financování cest členů NRT, podmínky
členství v NRT, vyřešení nejasné situace se seniorskou kategorií, vytvoření nástroje pro podrobnější
zobrazení a analýzu výsledků soutěží hodnocených absolutním hodnocením, využití elektronických
hlasovacích zařízení na VK a také doposud neuzavřeným návrhem pozitivní bonifikace na postupových
soutěžích. Důležitým milníkem je i přijatý návrh na změnu Statutu KS, který zkrácením volebního
období ze čtyř na dva roky a změnou vybraných podmínek členství umožňuje nově zvoleným komisím
udržet plně funkční prostředí po celou dobu volebního období.

Vypracoval: Filip Karásek
Dne: 27.2.2019
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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.

V Brně 1.4.2017
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