Zpráva o činnosti Komise sportovců ČSTS 2018 / 2019
Dne 10.3.2019 se v Brně konalo první setkání nově zvolených členů KS : Štepán Dostál ,
Barbora Fellinghauerová , Roman Pecha , Zdeněk Přibyl, Tereza Bezpalcová. Jako host
se účastnil odstupující předseda KS Filip Karásek. Došlo k předání rozpracovaných úkolů
a jiné agendy od předešlé KS a seznámení se s cíly a prioritami nově zvolených členů.
Odstupující komise shrnula svou práci v dokumentu ZHODNOCENÍ PRÁCE KS 2017–
2019, který je přístupný na webu ČSTS v sekci KS.
Přepis záveru této zprávy:
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
Na závěr se Komise dohodla na pokračování zasedání v termínu 3.4. 2019.
Ještě před faktickým zahájením činnosti komise musela řešit problém falešného emailu a
účtu komise na stránkách Youtube.com, na který jsme reagovali rozesláním emailu na
všechny zasažené adresy členů svazu. V něm jsme se distancovali od tohoto podvodného
účtu. Na sociálních sitích jsme pak reagovali následovně:
Jako první vám musíme bohužel oznámit zneužití jména Komise sportovců. Z emailu,
který vypadá na první pohled jako email Komise sportovců bylo rozesláno video
poukazující na propojení páru a porotce na MČR v latinsko-amerických tancích 2019.
TOTO VIDEO NEVYTVOŘILA KOMISE SPORTOVCŮ A TENTO EMAIL NENÍ EMAILEM
KOMISE SPORTOVCŮ!!!
Video na tomto serveru poukazuje na reálný problém našeho sportu, avšak forma a
zejména plagiátorství účtu a emailu Komise sportovců ČSTS jsou nepřípustné! Komise na
to reagovala také zařazením 2 bodů do svého plánu činnosti, které při jejich prosazení
pomohou předcházet obdobným excesům.
V Praze dne 3.4. 2019 byl na pokračování schůze zvolen předsedou jednomyslně Zdeněk
Přibyl jako jediný kandidát.
Dále se komise dohodla na pravidlech pro komunikace s veřejností: veřejnost se může
obrátit na kteréhokoli člena komise, mailové a jiné elektronické komunikace musí být vždy
podepsány sportovcem ČSTS a nejlépe doručeny jako dokument *.doc nebo *.pdf
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.
Tvorba plánu činnosti nové KS proběhla pomocí průniků plánů jednotlivých členů a
vzájemnou diskusí a výběrem nejdůležitějších 10 bodů:

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, zejména za účast ve čtvrtfinále WDSF International Open.
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 zobrazování výsledků, 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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