Komise sportovců
Volební období 2021/2023

9. 11. 2021

Zápis z jednání Komise sportovců̊
ze dne 9. 11. 2021 – SKYPE

Přítomni:

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

Náplň schůze:
1. Podněty pro KoS
Podnět č. 1:
Hudba na finále MČR – sólo tance
Vyjádření KoS:
KoS se shoduje, že je potřeba přesně definovat pravidla pro hudební doprovod finálových
sólo tanců MČR dospělých. Konkrétní podoba by měla být vymezena v příloze SŘ SA04. KoS
zastává názor, že je potřeba řídit se pravidly WDSF, proto KoS provede průzkum legislativy
WDSF a následnou úpravu soutěžního řádu předloží VR.
KoS by považovala za výhodné, pokud by organizátor zveřejnil skladby den před konáním
soutěže.

Hlasování č. 1
Hlasování: 5 pro

Podnět č. 2:
V přehledu důležitých informací 7/21 je zavádějící chyba: MČR družstev se 17.11.2021
nekoná v Českých Budějovicích, ale v Plzni. Bylo by vhodné informaci opravit.
Pro upřesnění: https://www.csts.cz/cs/Content/View/3041

Vyjádření KoS:
KoS uvědomí VpS a zajistí sjednání nápravy.
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2. Host Martin Odstrčil, VpP
KoS představila VpS problematické body ke konzultaci. VpS přidal vlastní poznámky a
podněty k následujícím bodům:

a) Návrh rotace poroty (minulá KoS, návrh Terezy Bezpalcové)

Poznámka KoS: Po konzultaci s VpP se KoS jednohlasně shoduje, že aktuální systém pro
soutěže TL je vyhovující. Pro úpravu legislativy jsou nyní prioritní jiná aktuální témata.

b) Odchylka v hodnocení

Poznámka: KoS si vyžádá report porotců ze soutěže MČR družstev (případně jiné vybrané
soutěžní akce). Následně získaná data vyhodnotí a na jejich základě se pokusí sestavit
konkrétní návrh. KoS bude pokročovat dál v konzultacích s VpP. KoS také zjistila,
že aktuálně používaný software TOPTurnier neumí ve svém algoritmu spolehlivě
vyhodnotit odchylky v hodnocení.

c) Etický kodex – střet zájmů

Poznámka: KoS se shoduje, že střet zájmu je stále probírané téma, proto si každý člen
vytvoří vlastní návrh, který později představí KoS. Jelikož etický kodex podléhá schválení
VK, finální návrhy budou sestaveny do VK 2022. KoS otevře veřejnou výzvu na FB a vyzve
tanečníky v podání návrhu o doplnění etického kodexu.

d) MČR děti – diskuze

Poznámka: členové KoS sestaví jednotlivé návrhy, které budou prezentovat VR. Viz bod 3.
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3. Návrh na mistrovství dětí
KoS navrhuje pořádání MČR pro kategorii Děti do 12 let, a zároveň uzavření MČR kategorie
Junior I až od 12 let věku dětí. Titulární soutěž by byla hodnocena klasickým skating
systémem. MČR by bylo pro výkonnostní třídy D a C, tedy omezeno na katalog figur platný
dle stanov ČSTS. Soutěžními tanci by byly W, T, V, Q (STT část) a S, CH, R, J (LAT část).

Doplněk k návrhu:
MČR Dětí by bylo možné pořádat v rámci kterékoli schválené soutěžní akce v kalendáři
ČSTS.

Závěr:
Komise sportovců bere návrhy členů na vědomí a bude pokračovat v tvorbě finálního
návrhu pro VR.

4. Směrná čísla na MČR družstev kategorie Seniorů
KoS žádá VR, aby doplnila dokument SA01 Směrná čísla, konkrétně část E: Minimální počty
startujících na soutěžích dle §3.1 pro udělení titulu „Mistr ČR“ o seniorskou část v oblasti
družstev.
Hlasování č. 2:
Hlasování: 5 pro

5. Ostatní
5.1. Termín dalšího jednání – 1. 12. 2021 21:00 Skype
5.2. Termín další VR: 22. 11. 2021

Zapsala: Mgr. Ing. Martina Deylová

Schválil: Roman Pecha

