Zpráva o činnosti Komise sportovců ČSTS 5/2019 – 10/2019
V uplynulém půlročním období zasedala Komise sportovců ČSTS každý měsíc vyjma
letních prazdnin. Proběhlo tedy 5 schůzí, na kterých komise rozpracovala většinu úkolů
svého plánu. Průběžně reagovala na podněty z členské základny i Výkonné rady. Schůze
se konaly prostřednictvím konferenčních hovorů a formou elektronické komunikace.
Předseda, nebo pověřený člen KoS se účastnil zasedání Výkonné rady vždy, když byla
KoS informována o termínu konání zasedání. Bohužel ne vždy tomu tak bylo. V uplynulém
období po odvololání VR a po stažení prezidentských kandidatur ČSTS řešila zejména
neutěšenou finanční situaci a poptávku členské základny po novém volebním systému.
Komise se rozhodla, že v této situaci bude návrhy a podněty týkající se především
sportovní a vzdělávací oblasti dávat až budou vyřešeny důležitější problémy popsané
výše.
- V květnu se předseda KoS Ing.arch. Z. Přibyl účastnil práce v legislativní pracovní
skupině sestavené za ůčelem vypracovat návrhy řešení na nový volební systém, který by
měl zamezit vyšachovávání některých členů pomocí většinového volebního schématu VH
divizí a definování aktivity členů, tak aby nebyli nadále neaktivní členové používáni
k přehlasovávání aktivních. Tato pracovní skupina vyjednané návrhy představila na minulé
VK. Předseda KoS navrhl způsob poměrné volby v rámci VH divizí. Žádný z návrhů nebyl
přijat.
- Nový způsob elektronické volby byl zapracován do Statutu KoS. Dále byl ve statutu
přepracován článek o rovnoměrném zastoupení mužů a žen v komisi, tak aby
nedocházelo k různým výkladům legislativy, tak jako při poslední volbě.
- Započala spolupráce s Disciplinární a smírčí komisí na tvorbě nového Etickém kodexu.
V práci bude pokračováno po dokončení překladu EK WDSF, z kterého bude nový kodex
ČSTS vycházet.
- Webové ankety pro možnost hlasování celé členské základny věnující se důležitým
otázkám ČSTS, jako je např. koncept realizace mistrovství, galavečera tanečního sportu
aj. budou dokončeny v nejbižších dnech.
- Jsou rozpracovány podněty pro VR na změnu podmínek výběrového řízení na soutěže
STL, na změnu přidělování bodů v rámci ranklistu WDSF, na nový systém výběru poroty
pro soutěže A, M popř. MČR aj.
Komise tedy vedle aktualní agendy průběžně plní plán činnosti.
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