Komise sportovců
Volební období 2019/2021

Skype
27. 5. 2020

Zapis ze schuze Komise sportovcu
ze dne 27.5.2020 – SKYPE 21:00 – 23:00
Přítomni:

Zdeněk Přibyl (ZP), Roman Pecha (RP), Štěpán Dostál (ŠD),

Tereza Bezpalcová (TB)
Omluveni: Barbora Fellinghauerová (BF)
Host:

Michal Drha (VpS)

Náplň schůze:
1. Úkoly z minulého jednání:
1.1. Natáčení video rozboru s porotci MČR.
Proběhlo jednání o konkrétní podobě s Viceprezidentem pro profesní záležitosti a sport.
VpS provede ve spolupráci s členy KS testovací video rozbor vybraných finálových párů
MČR STT 2020 kategorie dospělí. KS pro tento testovací video rozbor osloví porotce
Martina Dvořáka. Pokud test proběhne úspěšně, bude KS ve spolupráci s VpS pokračovat
v pořízení záznamu a následných video rozborů s porotci z MČR 10T.
Členové komise sportovců připraví návrhy otázek, které předají VpS.

1.2. Přístup k webu
Tento bod byl přijat VR. KS sportovců úkol dokončila, momentálně čeká na vypracování
zadání webmasterovi komisí. (viz zápis) komise sportovců je připravena na součinnost
vypracování. Zodpovědná osoba: ZP

2. Družstva senioři/team match.
ŠD prezentoval aktualizovanou verzi návrhu. Do dalšího jednání připraví s BF finální verzi
spolu s časovým harmonogramem navrhovaného formátu soutěže.
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3. Systém rotace porotců – Tereza Bezpalcová
TB prezentovala finální verzi návrhu na rotaci poroty. VpS vzal návrh na vědomí. KS předloží
na další VR a bude návrh diskutovat s ostatními členy VR.

4. Volba člena Soutěžní komise ČSTS
Předseda KS navrhnul jako zástupce KS v nově vznikající Soutěžní komisi Romana Pechu.
Hlasování: 4 pro

5. Výsledek FB ankety
Znění ankety: Z pověření VR jsme dostali za ukol zjistit, jak se sportovci staví k otazce
časoveho harmonogramu TL. Momentalně platí, ze se na soutězích Taneční ligy dospělych
pravidelně střída začatek jednotlivych disciplín STT a LAT, s tím, ze první soutězní akce v roce
začína disciplínou STT. Souhlasíte, aby se na soutězích TL i nadale pravidelně střídaly
disciplíny
STT a LAT?
a) Preji si zachovat současný system strídání.
b) Preji si, aby poradí bylo ustálene.
Výsledek: Všichni respondenti vybrali možnost A.

6. Ostatní
6.1. Termín dalšího jednání: 17.6.2020 21:00 – 23:00 Skype
6.2. Termín další VR: 8. 6. 2020 9:00 – 12:00 MS Teams
6.3. Termín schůze s osobní účastí členů: MČR 10T Kojetín

Zapsal: Roman Pecha

Schválil: Zdeněk Přibyl

