Komise sportovců
Volební období 2021/2024

24. 3. 2021

Zápis z jednání Komise sportovců̊
ze dne 24. 3. 2021 – SKYPE

Přítomni:

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

Náplň schůze:
1. Informační seriál KoS
RP zadal členům KoS, aby do dalšího setkání zpracovali své podněty a nápady pro
plánovaný informační seriál určený členům ČSTS.

2. Cloudové úložiště
VD představil komisi vytvořené cloudové úložiště a jeho členění. KoS do něho bude
nahrávat důležité interní dokumenty a podklady pro jednání.
3. Manuál pro zasílání podnětů KoS
RP sestavil stručný návod pro členy ČSTS, jakými způsoby lze podávat podněty ke KoS.
Tento manuál bude přidán na web ČSTS a sociální sítě KoS.
Hlasování č. 1:
Hlasování: 5 pro
4. Zpráva divizím ČSTS
VD vytvořil text k zaslání jednotlivým divizím a kolektivním členům. Text má informativní
charakter, stručně představuje fungování KoS a možnosti jejího využití. K tomuto
dokumentu bude připojen i vytvořený manuál KoS. MD provede korekturu příslušného
textu a VD zajistí rozesílání emailů.
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Hlasování č. 2:
Hlasování: 5 pro
5. Výběrové řízení pro MČR
VD, jako zástupce KoS v Soutěžní komisi, představil jednotlivé kandidáty pro pořádání MČR
v roce 2022. Téma bylo prodiskutováno, názory KoS budou dále prezentovány na setkání
Soutěžní komise.
6. Stream soutěží
KoS se, na základě podnětu, usnesla, že by bylo vhodné zajistit pro diváky doma streamy
ze soutěží. JM prezentoval nezbytně nutné vybavení, technické náležitosti, časovou
náročnost a potřebnou obsluhu streamování. KoS se usnesla, že otázka zajištění streamu
se bude týkat soutěží po ukončení nouzového stavu. JM se bude dále zabývat touto
problematikou do detailů.
7. Ostatní
7.1. Termín dalšího jednání – 14. 4. 2021 21:00 Skype
7.2. Termín další VR: 29. 3. 2021 9:00 – 14:00 Skype

Zapsala: Mgr. Ing. Martina Deylová

Schválil: Roman Pecha

