Zapis ze schuze Komise sportovcu
ze dne 1.4.2020 – SKYPE 21:00 – 23:00

Přítomni:

Zdeněk

Přibyl

(ZP),

Roman

Pecha

(RP),

Barbora

Fellinghauerová

(BF),

Štěpán Dostál (ŠD), Tereza Bezpalcová (TB)
Host:

Michal Drha (MD)

Náplň schůze:
1. Úkoly z minulého jednání:
1. Natáčení video rozboru s porotci MČR.

ŠD testuje technické zajištění rozhovoru.

2. Družstva senioři/team match.
KS si vyžádala potřebná data od webmastera ČSTS. Zatím jsme obdrželi jen část dat, čekáme na
přesnější data.

3. Omezení počtu soutěží TL

RP informoval KS o probíhající spolupráci s MD na podmínkách výběrového řízení
a konzultoval s ostatními členy současnou podobu návrhu.

2. Systém rotace porotců – Tereza Bezpalcová
TB prezentovala svůj návrh na rotaci porotců na soutěžích TL. Proběhla diskuze, KS se bude
návrhem a jeho podobou zabývat na následujících jednáních. TB připraví simulaci systému,
který bude prezentovat členům.

Hlasování: KS souhlasí s dalším rozpracováním návrhu.
Hlasování: 5 pro
3. Podněty pro KS
1. Podnět Jalůvka – poroty

Dobrý den,
na základě letošního mistrovství vám zasílám pár podnětů pro zamyšlení. Ze začátku bych rád
zdůraznil, že tímto nijak nezpochybňuji objektivitu sobotního hodnocení jednotlivých porotců,
ovšem je zde pár věcí, které je potřeba zdůraznit. Chtěl bych upozornit na Martina Dvořáka a
Zuzanu Šilhánovou, kteří porotovali kategorii dospělých. Je mi jasné, že to nebylo v rozporu s
aktuální legislativou, ovšem je zde obrovský střet zájmu, který nemohu přehlédnout. Není
možné, aby jednu a tu samou soutěž porotovali dva lidé, kteří spolu dlouhá léta tancují a
podnikají. Upozorňuji na to především proto, že to zdaleka není jediný takový případ, který se
zde objevil nebo může objevit.
S pozdravem Jiří Jalůvka.

KS pokračovala v diskuzi ohledně tohoto podnětu. Diskuze se zúčastnil MD jako host.
KS vnímá zmíněný střet zájmů a jeho možný rozpor s etickým kodexem (konkrétně bod 1
a 2 etického kodexu – Konflikt zájmů) a je názoru, že by tato problematika měla být ošetřena
legislativně. KS souhlasí s projednáním podnětu na následující VR.
Hlasování: 5 pro
2. Ranklist – Karolína Veselá

KS již obržela odpověd. Karolína Veselá byla informována.

Text odpovědi:
Thank you for your email.
The reason you probably can not find this is because it was a suggestion from Nenad Jeftic. the
vice president for sport at the open the forum the day before the AGM. Nothing has been
passed yet.
If there is anything else just let me know. Take care and stay safe.
Best Regards, Ashli

4. Ostatní
1. Termín dalšího jednání: 29. 4. 2020 20:00 – 23:00 Skype
2. Termín další VR: 6. 4. 2020 9:00 – 12:00 Skype

Zapsal: Roman Pecha

Schválil: Zdeněk Přibyl

