Komise sportovců
Volební období 2021/2023

10. 3. 2021

Zápis z jednání Komise sportovců
ze dne 10. 3. 2021 – SKYPE

Přítomni:

Roman Pecha (RP), Jan Metlický (JM), Vít Domorád (VD), Martina Deylová (MD),
Jiří Kejzar (JK)

Náplň schůze:
1. Předání agendy Komise sportovců nově zvoleným členům
RP, jako zástupce KoS předešlého volebního období, předal přístup na emailovou schránku
ostatním členům komise.
2. Anonymita podnětů
RP navrhl, aby bylo možné zasílat podněty zcela anonymně i přes KoS. Ta proto zřídí
anonymní platformu pro zasílání těchto podnětů.
Hlasování č. 1:
Hlasování: 5 pro
3. Komunikace s orgány ČSTS
VD navrhl, aby o činnosti KoS byly informovány i jednotlivé divize a její členové. KoS rozešle
informační emaily kolektivním členům a trenérům, které budou obsahovat základní
informace o činnosti KoS a aktuálním dění a také výzvu k případnému zasílání podnětů
a návrhů.
Hlasování č. 2:
Hlasování: 5 pro
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4. Informovanost veřejnosti
RP připraví na příští setkání KoS plán pro pravidelné zveřejňování informací. Na příštím
jednání se provede konkrétní prezentace témat pro sdílení. Členové KoS si připraví
své vlastní návrhy. Tyto nápady budou průběžně zveřejňovány v rámci informačního seriálu
na portálu KoS na FB.
Hlasování č. 3:
Hlasování: 5 pro
Úkol: VŠICHNI
5. Plán činnosti Komise sportovců
RP vyzval na schůzi 3. 3. 2021 členy KoS k přípravě bodů plánu činnosti dle svého
programového prohlášení tak, aby mohl být na dnešním jednání KoS schválen Plán činnosti
Komise sportovců. Členové KoS připravené body zaslali na FB skupinu KoS. Na jednání KoS
dne 10. 3. 2021 RP nabídl prostor pro vyjádření se k projednávaným bodům, které jednotliví
členové představili. KoS se dohodla, že sestaví finální plán činnosti a odsouhlasí ho formou
korespondenčního hlasování.
Korespondenční hlasování ze dne 12. 3. 2021:
KoS přijímá plán činnosti pro volební období 2021–2024.
Hlasování: 5 pro
6. Podněty k řešení
Na email KoS byl zaslán podnět s požadavkem na zohlednění rozdílů v tréninkových
možnostech napříč kluby ČSTS a následné rozdílné výkonosti trénujících/netrénujících párů
během období pandemie COVID-19. KoS má tento podnět ve své pravomoci pro řešení a
shledává ho za iniciativní. Na základě podnětu obdrženého od člena ČSTS KoS předá VR
návrh na prodloužení lhůty délky tréninkového procesu před soutěží na 16 dní, u soutěží
taneční ligy, oproti původní schválené lhůtě 12 dní.
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Odůvodnění: 16 dní umožní trénovat párům alespoň tři týdny po rozvolnění opatření, tzn.
o týden více než při 12denní lhůtě.
Hlasování č. 4:
Hlasování: 5 pro
Úkol: RP žádost na VR
Úkol: RP odpověď na email (kontrola VŠICHNI)
7. Zástupce KoS v Soutěžní komisi ČSTS
RP informoval Soutěžní komisi a VD o jeho úspěšném přijetí. VD bude toto volební období
zastupovat KoS v Soutěžní komisi ČSTS.
8. Úložiště KoS
VD zřídí cloudové úložiště, které bude dostupné všem členům KoS a bude sloužit pro
nahrávání a sdílení soborů.

9. Ostatní
9.1. Termín dalšího jednání – 24. 3. 2021 21:00 Skype
9.2. Termín další VR: 29. 3. 2021 9:00 – 14:00 Skype

Zapsala: Mgr. Ing. Martina Deylová

Schválil: Roman Pecha

