Komise sportovců ČSTS

Plánu činnosti komise 2019/2020
Plánu činnosti KS vznikl pomocí průniků plánů jednotlivých členů a společnou diskusí.
Členové se shodli na těchto hlavních deseti bodech:

1. Mistrovství družstev – celková koncepce, možnost družstev seniorů, možnost
oddělení od MČR ve Stt/Lat. Cíem je zvýšit atraktivitu pro soutěžící, pořadatele a
zejména diváky.
2. Snížení počtu tanečních lig – podpora předcházejících návrhů. Vzhledem k tomu,
že po vytvoření STL není počet TL omezován, tak se obraz těchto soutěží posunul
spíše k pohárovým soutěžím, Prestiž, vypovídací hodnota a tím smysl pro ranklist
ČSTS těchto soutěží se snížil. Řešením může být omezení počtu TL.
3. Vzdělávání poroty – řešení otázky praktických průběžných školení porotců 1. třídy,
návaznost na rozborový seminář. Propojení akcí NRT a SCM se školením porotců s
cílem sdílet nutné náklady na dopravu a ubytování zahraničních lektorů.
4. Bonifikace WDSF soutěží – spravedlivější bodový základ pro soutěže WDSF v
kategorii dospělí v rámci čtvrtfinále WDSF International Open, podnět pro WDSF
SC, příp. AGM
5. Elektronické volby do komise sportovců (s možností využití i v rámci dalších
voleb v ČSTS), změna statutu KS a technické řešení s webmasterm ČSTS.
Realizováno na webu ČSTS s autentizací člena pomocí běžného přihlášení, se
zamezením vícečetného hlasování. Hlasování omezeno jen na aktivní sportovce s
RČP.
6. Formát mistrovství seniorů, především otázka MČR 10T. Řešení formátu MČR
seniorských kategoríí, tak aby bylo možné uspořádat i skutečné MČR v 10-ti
tancích. Například v rámci běžného MČR v 10T spolu s ostatnímy kategoriemi,
nebo v rámci samostatné soutěže připojené k jiné akci.
7. Vytvoření webových anket (s diskusí) o uceleném konceptu realizace mistrovství
a galavečera tanečního sportu vč. dětských a seniorských kategorií, otázky finanční
náročnosti a mediální prezentace.
8. Řešení nedokonalostí v sytému přihlašování na soutěže s uzavřeným počtem
párů (superligy, MČR), řazení přihlášených pod čarou dle aktuálního pořadí pro
zařazení do soutěže, zobrazení výsledků absolutního hodnocení na webu ČSTS,
ranklistu ČSTS, a další anomálie.
9. Doplnění Etického kodexu o část týkající se sportovců, dodržování EK a vazba na
nový Disciplinární řád.
10. Nastavení systému výběru poroty pro soutěže vyšších výkonnostních tříd (A,M) a
MČR eliminujícího vazby trenér, tanečník, pořadatel.
Komise se dohodla na průběžné činnosti a na svolávání schůze min. 1x za měsíc pomocí
elektronické komunikace. Osobní setkání se uskuteční nejméně 2x ročně mezi VK.
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