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Zpráva o činnosti Komise sportovců
Za období 11/2019–11/2020
Komise sportovců ČSTS (dále KoS) se za uplynulé období scházela každý měsíc vyjma letních
prázdnin. Proběhlo celkem 9 schůzí prostřednictvím SKYPE hovoru a elektronické
komunikace. KoS se osobně sešla na jednání v rámci MČR 10T v Kojetíně. Předseda KoS nebo
jím pověřený člen se účastnil jednání Výkonné rady ČSTS. KoS se na jednáních zabývala
kromě běžné komunikace podněty členské základny, zpracovávala návrhy pro Výkonnou radu
a spolupracovala na úkolech s jednotlivými členy Výkonné rady. Některých jednání KoS se
účastnili členové Výkonné rady jako hosté. KoS v uplynulém období plnila plán činnosti, který
si stanovila na prvním jednání. Z jednotlivých jednání je zpracováván podrobný zápis, který
KoS pravidelně zveřejňuje ve své sekci na webových stránkách ČSTS.
KoS si na jednání za osobní přítomnosti členů v rámci MČR 10T zvolila nového předsedu, stal
se jím Roman Pecha a nahradil Ing. Arch. Zdeňka přibyla, který se předsednictví dobrovolně
vzdal z důvodu časové vytíženosti.
KoS předložila Výkonné radě vypracovanou analýzu změny soutěžního systému TL dospělých,
Výkonná rada následně návrh odsouhlasila. Výběrové řízení pro rok 2021 již probíhalo dle nově
nastavených kritérií a počty rozdělovaných soutěží byly sníženy. Roman Pecha se stal členem
Soutěžní komise ČSTS, KoS se díky tomu může podílet na činnosti této komise.
KoS pravidelně informovala členskou základnu o významných změnách a důležitých
informacích na Facebookovém profilu KoS. V rámci Facebooku KoS uskutečnila několik
anket, jejichž výsledky prezentovala na jednáních Výkonné rady.
KoS zajistila v roce 2020 záznamy finálových párů všech kategorií na MČR STT, LAT a 10T.
Záznamy byly následně zveřejněny na YouTube kanále ČSTS.
KoS zajistila opětovné zprovoznění webu tanečnínoviny.cz a pravidelně zajišťovala
zveřejňování výsledků AJS z MČR a Supertanečních lig.
Následující volby KoS proběhnou elektornickou formou přes web ČSTS. Aktuálně je systém
elektronické volby rozpracován a do konce volebního období KoS bude systém elektronické
volby zprovozněn.
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Aktuálně rozpracované úkoly KoS:
Sytém rotace porotců – návrh byl předán Výkonné radě, členové KoS spolupracují s
Viceprezidentem pro profesní záležitosti na finálním znění tohoto návrhu.
Video rozbor s porotci MČR
Formát MČR družstev
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