Zápis ze schůze Komise sportovců
ze dne 26.09.2019 - SKYPE

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

Náplň schůze:
1) Výsledky hlasování KS ve věci poroty MČR SD, Formací a Seniorů:
Hlasování č.1 per rollam:
Komise sportovců souhlasí s rozhodnutím VR ohledně poroty MČR Seniorů, SD a Formací, tedy
využití pouze WDSF poroty.
Pro/Proti/Zdržel se
0 / 2 /3
Hlasování č.2 per rollam:
Komise sportovců souhlasí s návrhem Komise rozhodčích, která doporučuje přehodnocení
rozhodnutí VR a pro MČR Seniorů, SD a Formací dolosování 11 porotců pro STT a 11 porotců pro
LAT. Tedy porotu kombinovanou z porotců WDSF a losovaných českých porotců.
Pro/Proti/Zdržel se
2 / 1 /2
Hlasování č.3 per rollam:
Komise sportovců doporučuje pro MČR Seniorů, SD a Formací použití standardní losované Poroty
pro MČR z řad porotců ČSTS, tedy cca 40 českých porotců
Pro/Proti/Zdržel se
2/1/2
Jak je vidět z hlasování, KS nemá na věc jednotný a jasný názor.

Rozpracované úkoly:
1) Podnět Terezy Florové a George Sutu – kolize termínů soutěže Mistrovství světa LAT a STL
7.9.2019.
a. Vyjádření KS: Udělování bodů za soutěž, které se pár neúčastní, je naprosto proti filosofii
sportu. Takové rozhodnutí by taneční sport od ostatních sportů vzdalovalo a vyvolávalo
by pocit nedůvěry v náš soutěžní systém. Jako komise sportovců bychom měli zastupovat
většinu sportovců. Nemyslím si, že by se z této situace měl stát precedens, podle kterého
by se postupovalo při další termínové kolizi v jakékoli věkové kategorii. Navíc nelze přesně
stanovit pravidlo, podle kterého by se tanečním párům body připisovaly. Proto není
možné, abychom přidělovali body, nebo prizemoney za soutěž, které se taneční pár
Zapsal:
Štěpán Dostál

Schválil:
Zdeněk Přibyl

neúčastní. Řešením tohoto problému je zajistit a pevně stanovit vhodné termíny pro
soutěže STL v koordinaci s kalendářem WDSF a tímto mu předejít.
b. Řešení: Do budoucí zadávací dokumentace výběrového řízení (Zadávací dokumentace
výběrového řízení na soutěže ČSTS v pravomoci VR, příloha č. 1) VpS zveřejní veškeré
možné termíny pro STL (do termínu vypsání výběrového řízení), kterým pořadatel musí
vyhovět. Termíny musí být nadále mimo 1. kvartál. Tímto se zajistí koordinace termínů,
ovšem pouze za podmínky, že WDSF bude včas zveřejňovat termíny titulárních soutěží.
Pokud i přes tato opatření dojde ke kolizi termínů, která není v moci pořadatele STL,
vinou např. změny termínu titularní soutěže WDSF, tak nesmí být svou volbou sportovec
postižen neúčastí na povinné akci. Je jeho svobodná volba, jakou ze soutěžních akcí si
zvolí. Zároveň však sportovec nemá nárok na jakoukoliv finanční ani bodovou náhradu.
Nominační řád – podmínky členství NRT: Pokud dojde ke kolizi A) soutěží, na které je

nominován, nebo, B) STL a soutěže, na kterou je nominován, má právo si zvolit,
které soutěžní akce se zúčastní. Nebude za svou volbu postižen. Zároveň však
sportovec nemá nárok na jakoukoliv finanční ani bodovou náhradu.
c. Hlasování:
Pro/proti/zdržel se
5/0/0

2) ZP seznámil KS s výsledky posledního jednání VK

3) ŠD a BF prezentovali upravenou podobu anketních otázek reflektujících letošní MČR.
S ohledem na potřebu, co nejjednodušší distribuce dotazníků a analýzu výstupů, navrhli
využít část prostředků přidělených KS pro toto funkční období na zaplacení on-line
dotazníkové platformy survio.com.
a. Hlasování:
Pro/proti/zdržel se
5/0/0

Závěrečná ujednání:
4) ZP se bude účastnit nejbližší VK – úkol předložit návrh bodu 3. minulého zápisu: upravující
návrh Etického kodexu
5) Vyřídit korespondenci KS a doplnit zápisy na ČSTS
6) Další termín schůzky - Skype, v případě potřeby 24.10.2019 22:00
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