Komise sportovců
Volební období 2021/2024

19. 1. 2022

Zápis z jednání Komise sportovců̊
ze dne 10. 1. 2022 – SKYPE

Přítomni:

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

Omluveni:

Jiří Kejzar (JK)

Náplň schůze:
1. Podněty pro KoS
Podnět č. 1: Hudba finále MČR
RP konzultoval problematiku s Petrem Odstrčilem. Hudba, která je použita pro sólo tance
se řídí soutěžním řádem a jeho přílohami. WDSF legislativa nedefinuje přesné podmínky
jejího použití, zda hrát 6x stejné, nebo různé skladby. RP bude na podnět upozorní VpS
a bude se snažit najít vhodné řešení. Členové KoS preferují použití 6ti různých skladeb pro
sólo tance ve finále MČR.
Hlasování: 4 pro
2. Úkoly z minulých jednání
2.1. Odchylky v hodnocení
Úkol nadále trvá. JM a VD jednají s vybranými sčitateli a sestavují možné varianty
zpracovávání odchylek.
2.2. Etický kodex
Navrhuji učinit výzvu na FB, po MČR STT, pro doplnění etického kodexu, viz host
Odstrčil.
Hlasování: 4 pro
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2.3. Střídání finálí seniorů
Na základě reakcí seniorské taneční základny RP prezentoval na VR negativní stanovisko
KoS k návrhu projednaném na jednání 1. 12. 2021.

3. Úkoly od VR
3.1. Průzkum – COVID a MČR
Komise sportovců provedla na základě výzvy VR anketu mezi favority MČR LAT 2022
v kategoriích junior, mládež a dospělí. Výsledky, které jsou zveřejněny níže, byly
předány VR.
Osloveno bylo celkem 25 párů (finále a semifinále kategorií dospělí a mládež, finále
kategorie junior 2). Z celkového počtu dotazovaných si 11 párů přálo MČR raději
odložit, 14 párů by bylo pro konání akce v původně plánovaném termínu.
Vzhledem k blížícímu se MČR v latině se na Vás jménem Komise sportovců ČSTS
obracíme s ,,průzkumem nálady” mezi finálovými a semifinálovými páry loňského roku.
Jelikož počty nakažených stále rostou a změnily se podmínky pro izolaci/karanténu.
Výhledově se situace bude spíše zhoršovat a v termínu MČR bude pravděpodobně
nejkritičtější.
Může se tedy stát, že se řada z Vás dostane do karantény nebo se nakazí, a tudíž se
nebude moct MČR zúčastnit.
Také je možné, že bude na soutěž umožněn vstup pouze s negativním testem, což může
být pro některé nepříjemným překvapením, pokud by den před akcí vyšel test pozitivní.
Proto Nás zajímá, jak se ve Vašem páru na zmíněnou problematiku díváte, a pokud
byste měli na výběr ze dvou variant, kterou byste si vybrali?
a) jsme pro uskutečnění soutěže v původním termínu
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b) jsme pro posunutí soutěže na jiný termín, cca o 1 měsíc (termín může být ovšem
úplně jiný)
Děkujeme Vám za zpětnou vazbu.

Hlasování: 4 pro
3.2. Výběrové řízení ČSTS – formuláře
VR pověřila KoS přípravou formuláře pro zadání VŘ 2022 tak, aby se do něj daly
vpisovat parametry, které následně hodnotí soutěžní komise. Úkolem byl pověřen VD.
Hlasování: 4 pro
3.3. Průběh finále MČR infotext
KoS ve spolupráci s VpS připraví informační text o průběhu finále MČR dospělí
a následně zařídí jeho zveřejnění.
Hlasování: 4 pro
3.4. Kiss and Cry na MČR
Na základě žádosti VpS RP kontaktoval organizátory MČR 2022, všichni organizátoři
počítají s využitím zobrazovací techniky pro Kiss and Cry.

4. MČR Děti
JM odprezentoval finální podobu návrhu, který bude dále konzultovat s jednotlivými členy
VR. Finální znění bude zveřejněno po schválení KoS v příloze následujících zápisů z jednání
KoS.
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5. Různé
5.1. World Games
KoS ČSTS kontaktuje Komisi sportovců WDSF a pokusí se vysvětlit vnímanou
problematiku nominačních kritérií na World Games 2022.
Hlasování: 4 pro
6. Termín dalšího jednání – 9. 2. 2022 21:00 Skype
7. Termín další VR: 9:00 MS teams

Zapsal: Ing. Jiří Kejzar

Schválil: Bc. Roman Pecha

