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Zapis ze schuze Komise sportovcu
ze dne 17.6.2020 – SKYPE 21:30 – 23:00

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

Náplň schůze:

1. Družstva senioři/team match

ŠD vypracoval pracovní verzi časového harmonogramu. Po konzultaci se členy VR KS změnila
postoj vůči připravovanému návrhu. Členové KS budou nadále zjišťovat u tanečníků a klubů,
za mají tuto o formu soutěže zájem.

2. Systém rotace porotců – Tereza Bezpalcová

KS bude návrh sdílet na FB Komise sportovců.
3. Kvalifikační soutěž na MČR 2021

KS souhlasí s nominační soutěží na MČR pro rok 2021 jako adekvátní náhrada na za
neproběhlou sezónu 2020 z důvodu omezení soutěží vlivem pandemie. Existenci nominační
soutěže KS připouští za předpokladu omezení účasti párů a na těchto omezeních účasti bude
dále pracovat a návrh předloží VpS a VR.
Hlasování: 5 pro

4. Podněty sportovců (podnět K. Stržanovský)

Vážená komise sportovců,
rád bych Vám předal dva podněty ke zvážení.
1) změna v přihlašování na soutěže
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- v jednotlivých kategoriích by byl vidět na webu jen celkový počet přihlášených párů.
O přihlášení na soutěž je zasílán automatický, případně by mohl být seznam soutěží, na které
je pár přihlášený, dostupný v Soutěžních údajích.
K tomuto návrhu mě vede skutečnost, že se některé páry na soutěž přihlašují v posledních
minutách, a to proto, že předem kalkulují se svým umístěním. A zvažují, zda se jim vyplatí
nebo nevyplatí na soutěž jet. Někteří se naopak sice přihlásí, ale pak se nedostaví, protože
pravděpodobný výsledek neodpovídá jejich představám.
- lhůta pro přihlášení by se mohla přiblížit ke lhůtám běžným u soutěží WDSF. Tedy zkrátit
uzavírku pro přihlášení a dát pořadatelům více času pro úpravu časového harmonogramu.
Přihlášení by mohlo být do neděle 24:00 a pořadatel by mohl propozice upravit do středy
24:00
Harmonogram se pár nyní dozví ve čtvrtek večer a občas se po úpravě diametrálně liší od
původního návrhu. U vzdálených soutěží je velmi málo času k vyřešení logistiky, jako je
objednání hotelu, pokud je zapotřebí, naplánování cesty a téměř nemožné je vzít si případně
dovolenou na pátek nebo pondělí, pokud by soutěž končila pozdě.
2) soutěže taneční ligy by se neměly konat ve stejném termínu jako soutěže WDSF
Jelikož jsou páry motivovány trojnásobným bodovým ziskem k účasti na soutěžích WDSF
a jejich účast je v zájmu také ČSTS, měly by mít tyto soutěže přednost. Vím, že si pár může
vybrat, ale soutěž pak ztrácí na kvalitě a pořadatel na startovném a vstupném.
Přeji pěkný den,
Karel Stržanovský
Vyjádření KS:
Bod 1: Návrh anonymizace seznamu přihlášených KS shledává zajímavým, během diskuze se
ukázaly pádné argumenty pro, ale i proti. KS se tímto návrhem bude nadále zabývat.
K posunu data přihlášení KS neshledává důvod dostatečně pádný k tomu, aby se měnil již
nyní komplikovaný informační systém webu ČSTS. Pravidlo postihuje soutěže v rámci ČR a
většina párů neřeší ubytování.

Hlasování: 3 pro, 1 proti, 1 zdržel
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Bod 2: Pro některé typy soutěží navrhovaný systém již funguje (titulární soutěže, WDSF
soutěže v ČR). Vzhledem k počtu WDSF soutěží není pro ostatní typy soutěží navrhované
opatření realizovatelné.

Hlasování: 5 pro
5. Ostatní
1. Termín dalšího jednání: MČR 10T Kojetín (osobní účast členů), případně dle

potřeby
2. Termín další VR: 22. 6. 2020 9:00 – 12:00 MS Teams

Zapsal: Roman Pecha

Schválil: Zdeněk Přibyl

