Komise sportovců ČSTS
Zápis ze zasedání č.1/19 Komise sportovců ze dne 10.3.2019
Přítomni :
Štepán Dostál (SD) , Barbora Fellinghauerová (BF), Roman Pecha (RP), Zdeněk Přibyl
(ZP), prostřednictvím konferenčního hovoru: Tereza Bezpalcová (TB)
Hosté:
Filip Karásek (FK) – odstupující předseda KS
Jednalo se o první setkání nově zvolených členů a cílem bylo předání rozpracovaných
úkolů a jiné agendy od předešlé KS a seznámení se s cíly a prioritami nově zvolených
členů. Vzhledem k nepřítomnosti TB z důvodu dovolené nemohla KS zvolit předsedu,
protože dle Statutu KS § 4 odst. 1. je předseda volen tajnou volbou.
Průběh zasedání:
 Jednání zahájil FK a seznámil přítomné se zakladními cíli KS v rámci ČSTS, s
rozpracovanými úkoly předešlé KS a s plánem jak v těchto bodech postupovat dál.
Dále přítomné seznámil s cíli a prioritami uvedenými na kandidátkách nově
zvolených členů.
 Následovala diskuse členů o těchto prioritách
 Došlo k dohodě o způsobu předání přihlašovacích údajů na FB, mail a web ČSTS:
FK předá práva ke spravování FB stránky BF, ZP a FK zařídí předání a zprovoznění
mailu KS, po zvolení předsedy FK spolu s webmasterem ČSTS zařídí práva k
přístupu do sekce KS na webu ČSTS zvolenému předsedovi.
 FK opustil jednání
 ZP seznámil ostatní o svých prioritách v rozpracovaném plánu činnosti KS a vyzval
ostatní členy k vypracování jejich priorit, tak aby na příštím zasedání mohl být
schválen plán činnosti KS na následující volební období.
 Komise se dohodla na pokračování zasedání v termínu 3.4. 2019, kde za
přítomnosti všech členů komise bude zvolen předseda a bude schválen plán
činnosti KS

Zapisovatel:
Ing. arch. Zdeněk Přibyl

Zápis z pokračování zasedání č.1/19 Komise sportovců ze dne 3.4.2019
Přítomni :
Tereza Bezpalcová (TB), Barbora Fellinghauerová (BF), Zdeněk Přibyl (ZP), Roman
Pecha (RP), Štěpán Dostál (ŠD)
Průběh zasedání:
- Volba předsedy KS: zvolen jednomyslně Zdeněk Přibyl jako jediný kandidát
- Tvorba plánu činnosti nové KS pomocí průniků plánů jednotlivých členů a diskuse.
Členové se shodli na těchto deseti bodech:
1. Mistrovství družstev – celková koncepce, možnost družstev seniorů, možnost
oddělení od MČR ve Stt/Lat.
2. Snížení počtu tanečních lig – podpora předcházejících návrhů.
3. Vzdělávání poroty – řešení otázky průběžných školení porotců 1. třídy, návaznost
na rozborový seminář.
4. Bonifikace WDSF soutěží.
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.
6. Formát mistrovství seniorů, především otázka MČR 10T.
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 , ranklistu ČSTS a
zobrazování výsledků.
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.
- Tvorba pravidel pro komunikace s veřejností: veřejnost se může obrátit na
kteréhokoli člena komise, forma mailové a jiné elektronické komunikace
- Rozdělení úkolů a činností: BF jako pověřena správou Facebookového profilu
Komise sportovců, ZP jako předseda KS pověřen komunikací s vedením
ČSTS/výkonnou radou a přístupem na web ČSTS, ŠD pověřen zapisováním, RP
pověřen realizaci Skype propojení.

Úkoly:
Všichni členové: dopracovat plán činnosti formou elektr. komunikace
ZP: Vypracovat na základě plánu činnosti zprávu o činnosti KS na VK, zřízení přístupu na
web ČSTS
RP: zkušební Skype propojení
Stanovení termínu další schůzky KS přes Skype: 26.04.2019

Zapisovatel:
Štěpán Dostál

