Zápis ze schůze Komise sportovců
ze dne 30.07.2019 - SKYPE

Přítomni:
Tereza Bezpalcová (TB), Barbora Fellinghauerová (BF), Zdeněk Přibyl (ZP), Roman Pecha (RP), Štěpán
Dostál (ŠD), Martin Dvořák (MD)

Náplň schůze:
Rozpracované úkoly:
1) Podnět Terezy Florové a George Sutu – kolize termínů soutěže Mistrovství světa LAT a STL
7.9.2019. Návrh přidělování bodů a prizemoney, bez účasti na soutěži nám přijde diskutabilní.
Jediné spravedlivé řešení vidíme v možném přeložení (záměně) této STL s jinou ligovou soutěži.

2) Podnět Bohdan Hájek – Navýšení párů na MČR z aktuálních 12ti párů, přidáním jednoho kola na
teoretických 24 párů. Budeme se snažit lobbovat za změnu na příští mistrovství.
a. Podnět byl předán VpS ing. Martinu Dvořákovi.

3) Vyjádření KS k nadcházejícímu MČR – kombinace 10T - Senioři.
a. Prohlášení: KS považuje MČR v 10T za specifický formát soutěže, který nelze nahradit
prostým součtem výsledku MČR ve STT a LAT. Proto nesouhlasí se současným pojetím
MČR – kombinace 10T Senioři. KS navrhuje pořádat MČR v 10T v kat. seniorů, jako
samostatnou soutěž, dle SŘ ČSTS, a nadcházející MČR 2019 přejmenovat na Mistrovství
ČR v tanečním sportu - Senioři - kombinace STT a LAT.
b. Hlasování:
Pro/Proti/Zdržel se
5/0/0

4) ŠD prezentoval návrh využití platformy Survio.com pro anketu KS: Anketa ohledně MČR
Družstev a Galavečera tanečního sportu

Zapsal:
Štěpán Dostál

Schválil:
Zdeněk Přibyl

5) RP prezentoval statisticky zpracované bonifikace z WDSF soutěží a poukazoval na nelineárnost
křivek bodování především u WDSF International Open v porovnání s WDSF Open, World Open.
Budeme dále pracovat na novém návrhu bodového hodnocení 13. - 24. místa u International
Open.

6) ZP prezentoval upravující návrh Etického kodexu – poukázal na rozdíly mezi EK CSTS a EK WDSF
a navrhl k diskusi bod poukazující na střet zájmů porotců a trenérů. Po překladu EK WDSF do
češtiny budeme usilovat o doplnění bodů specifických pro české taneční prostředí.
a. Hlasování:
Pro/Proti/Zdržel se
5/0/0

7) Pozměňovací návrh soutěžního přihlašovacího systému – Řazení párů pod čarou na soutěžích
TL, STL dle ranklistu ČSTS, aby přihlášené páry byly včas informované o možnosti startu v dané
soutěži.
a. Hlasování:
Pro/Proti/Zdržel se
5/0/0

8) Přípojení VpS MD - diskuse na podnět p. Davídkové
a. Oficiální vyjádření VpS Martina Dvořáka: „Vzhledem k tomu, že realizace projektu párové
evidence zabrala více času, než bylo plánováno, vzniklo období, kdy platil ještě soutěžní
řád starý, který definoval partnera jako nositele bodů a třídy, i přesto, že v sekci legislativa
již visel SŘ nový hovořící o párech. Dle mého názoru se nedá říct, že se porušoval SŘ a
nerespektovala se legislativa. Pouze se jeho platnost opozdila o dobu nezbytnou, k
perfektnímu zaběhnutí natolik náročného projektu, jakou byla právě párová evidence.”
b. Dále diskuse nad alternativami pojetí kategorie TPV a třídy E, budeme dále diskutovat
s budoucím VpS.

9) FB anketa o navyšování členské základny - ZP – Už nadále nemá opodstatnění, upuštění od
toho úkolu, protože návrh nebyl odhlasován na VK 2019.

10) Tvorba anketních otázek reflektujících letošní MČR a Galavečer tanečního sportu – nutné
uspíšit.
Zapsal:
Štěpán Dostál

Schválil:
Zdeněk Přibyl

Závěrečná ujednání:
1) K podnětu Terezy Florové a George Sutu
a. RP, ŠD prohlédnou nominační řád a organizační řád a zjistí dotčené paragrafy
b. Zjistit zveřejnění termínu mistrovství světa WDSF LAT
c. Podmínky členství NRT01
2) ŠD porovná rozdíly pro šíření ankety: FB, survio.com
3) RP i zbytek KS bude dále pracovat na novém návrhu bodového hodnocení 13. - 24. místa u
International Open.
4) Další termín schůzky - Skype, 27.08.2019 (v případě potřeby), 26.09.2019

Zapsal:
Štěpán Dostál

Schválil:
Zdeněk Přibyl

