Komise sportovců
Volební období 2021/2024

5. 5. 2021

Zápis z jednání Komise sportovců
ze dne 5. 5. 2021 – SKYPE

Přítomni:

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

Náplň schůze:
1. Podněty pro KoS
KoS předala dotazy členské základny VR. VR zašle vyjádření, které KoS pude publikovat ve
své sekci.

2. Podněty týkající se dětí a MČR
KoS obdržela zpětnou vazbu na průzkum ohledně MČR pro kategorie Děti od vedoucích
klubů. Po diskuzi zmíněné problematiky bude KoS nadále pokračovat v získávání informací.
KoS osloví odborníky z oboru pedagogiky i psychologie s žádostí na posouzení vhodnosti
pořádání MČR pro kategorii U12 (odborníci budou vybrání i z řad lektorů Kvalifikačního
studia I při FTK v Olomouci). Následně veškeré zjištěné poznatky KoS zpracuje a předá VR.

3. Informační seriál KoS – dokončení
RP sestavil časový harmonogram na měsíc květen. KoS zahájí informační seriál na svém
Facebookovém profilu základními informacemi o Komisi sportovců. Příspěvky budou pro
začátek publikovány s týdenní frekvencí. Po měsíci proběhne zhodnocení dosahu a zájmu
o obsah a bude sestaven další časový plán.

Hlasování č. 1:
Hlasování: 5 pro
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4. Link na KoS
VD vytvořil návrhy banneru odkazujícího na sekci KoS na webu ČSTS. Komise sportovců
vybrala barevnou variantu (červená varianta). RP bude v kontaktu se zástupci ČSTS, předá
jim návrh banneru KoS a zasadí se o finální dokončení úkolu.

Hlasování č. 2:
Hlasování: 5 pro

5. Směrnice průběhu finále soutěží hodnocených absolutním systémem hodnocení
Jedná se o dokončení podnětu z minulého volebního období KoS. RP prezentoval návrh,
členové KoS doplnili další body. Finální podoba návrhu bude následně konzultována
s Petrem Odstrčilem, poté předána legislativní komisi pro další zpracování.

Hlasování č. 3:
Hlasování: 5 pro

6. Zpráva VR
JK byl pověřen sestavením dopisu pro VR týkající se návrhu losování poroty.
Úkol nadále trvá.
7. Ostatní
7.1. Termín dalšího jednání – 26. 5. 2021 21:00 Skype
7.2. Termín další VR: 17. 5. 2021 – MS Teams

Zapsala: Mgr. Ing. Martina Deylová

Schválil: Roman Pecha

