Komise sportovců
Volební období 2021/2024

20. 2. 2022

Komise sportovců pro VR ČSTS – podněty

Komise sportovců (KS) se, na základě podnětu z řad členské základny, obrátila na
taneční kluby (TK) s žádostí o vyjádření se k návrhu na vytvoření dětské věkové kategorie (U12)
na MČR. Žádost KS byla podrobně odůvodněna (s návrhem možného řešení) a byla rozeslána
TK s významnější základnou dětských a juniorských členů (deset a více), a také TK, které jsou
známé prací s dětskými páry.
V rozumné časové lhůtě (jednoho týdne) byly doručeny odpovědi od deseti TK
zastupujících podstatnou část dětské a juniorské základny.
Z jednotlivých vyjádření (zpracovaných významnými tanečními osobnostmi) vyplývá
jednoznačná podpora návrhu na vytvoření dětské věkové kategorie na MČR. Nesouhlas
vyslovily pouze dva oslovené TK (MZ Dance Team, TK Olymp Olomouc), jenž upozornily
zejména na problém možného tlaku na výkon a riziko brzkého vyhoření (na tento problém
upozornil i TK Tanec Kladno, který však návrh jinak podpořil).
KS si je této problematiky vědoma a byla na ni upozorněna také Mgr. Michalem
Vičarem, Ph.D., avšak v jeho posudku byla také zmíněna zásadní problematika dosavadního
systému, kdy je na kategorii Děti vytvořen tlak ze strany starších soupeřů. Současně je však
evidentní, že syndrom vyhoření je problém komplexní (a nejen sportovní), na který má vliv
mnoho faktorů (např. trenérský přístup a vedení, klubová kultura a filozofie, povaha, ambice,
cíle
a motivace sportovce, rodinné zázemí, způsob komunikace apod.) a může nastat v každé
věkové kategorii.
Z vyjádření TK, které s návrhem souhlasí, lze odvodit, že za velmi důležitý aspekt
považují možnost soutěžního srovnání páru ve vlastní věkové kategorii.
V porovnání s ostatními esteticko-koordinační sporty (většina z nich jsou olympijské
sporty), které mají dětskou kategorii na MČR, je zde také rozdíl stanovení spodní hranice,
kterou zpravidla bývá 8 let.
Závěrem bychom chtěli požádat VR o hlasování, zda stojí o vytvoření konkrétního
návrhu konceptu MČR v dětské kategorii a případě o spolupráci při dalším postupu.
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