Komise sportovců
Volební období 2021/2024

30. 3. 2022

Zápis z jednání Komise sportovců̊
ze dne 30. 3. 2022 – SKYPE

Přítomni:

Roman Pecha (RP), Jan Metlický (JM), Martina Deylová (MD), Jiří Kejzar (JK)
Vít Domorád (VD) (přítomen od 21:40)

Náplň schůze:
1. Podněty pro KoS
Podnět č. 1: 2 a více kategorií
Obracíme se na Vás s prosbou, zda by mohl Český svaz tanečního sportu v budoucnu upravit
pravidla a povolit více než 2 soutěže ve standardu a více než 2 soutěže v latině na jedné
sportovní akci (soutěži). Tancujeme za seniory II. a cítíme výrazně tyto problémy: …
- Pro nás pro seniory není obecně tolik soutěží ve srovnání s ostatními věkovými
kategoriemi. A z toho plyne níže uvedené.
- V našich soutěžích nemáme dostatek párů. Páry, které chtějí s námi soupeřit a jsou z nižší
výkonností třídy k nám nakonec nepřijdou, protože nemají možnost více soutěží na jedné
sportovní akci. Logicky zvolí svoji třídu.
- Recipročně my, když chceme do vyšší třídy (protože když už jedeme na soutěž, tak si
chceme zatancovat (i tance, které nemáme ve své třídě), tak tam nemůžeme. Protože si
musíme zvolit jen 2 soutěže a ne například 3.
- To celé vede k tomu, že v soutěži jsou 3 páry, v nejhorším případě 2 a to je špatně. Je to
sice 100% šance na zisk medaile a bodů, ale nebaví nás to. Soutěž, která má 10 párů a
prohrajeme – je pro nás daleko cennější, zábavnější a sportovnější. Nehledě na to, že pokud
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jsou nahlášeny 2 páry a jeden z 2 párů nedojede a dozvíte se to na místě, tak je to
samozřejmě zmařená akce, peníze, čas a frustrace…
- Nemyslíme si, že tento současný stav omezení 2 a 2 soutěží na jedné sportovní akci je pro
seniory moudrý a logický. Seniory to baví, proto tancují. Netancují proto, aby se dostali na
mistrovství světa a udělali díru do světa. Je to jejich životní styl, rozhodli se tak a je to dobře.
Když se senior účastní soutěže vyšší třídy – z vyšší třídy jásají – porazí ho a mají body. A ten
z nižší třídy má zase srovnání, tancuje něco více, je to něj motivace se zlepšit a třeba je taky
porazí. A každý účastník znamená přece finanční přínos! Senior ví, jaké má síly a jaká je
soutěž, má s tím zkušenosti. Nebojte se seniorů! Senioři jsou důležití.
Reakce KoS:
KoS nenašla k této problematice jednotné stanovisko. KoS proto kontaktovala několik
organizátorů soutěží a jejich reakce se shodovaly. Tento krok je z pohledu organizátorů
neefektivní, nejen z časového hlediska, kdy se jedná i o přípravy harmonogramů, ale i ze
samotného organizování soutěžního dne.

Podnět č. 2: Spojování seniorských soutěží
Milí zástupci v komisi sportovců, stručně jsem se zmínila včera na soutěži Martině Deylové,
teď tedy píšu oficiální podnět týkající se seniorských soutěží. Jak je vidět z tabulek
uvedených na https://www.csts.cz/cs/Grafy - kategorie senior I ve standardních tancích je
oproti starším seniorům početně velmi slabá, což s sebou nese některé problémy. Nemám
historickou paměť, takže můžu zhodnotit snad jen druhé pololetí roku 2021, kdy byly
soutěže již prakticky bez koronavirových omezení. Ve druhé polovině roku 2021 bylo pro
kategorii senior-I-B-STT vyhlášeno celkem 6 soutěží. Z toho 3 se nakonec nekonaly, protože
v přihlášených zůstal jen jeden pár (já se svým tanečním partnerem). V těch 3, co se konaly,
bylo složení následující:
- Olešnický střevíc: 5 párů (z toho 3x senior II, 2x senior I)
- O cenu města Jičína: 5 párů (z toho 2x senior II, 1x senior III, 2x senior I)
- Podzimní cena KST Silueta Praha a SVČ Všenory: 4 páry (z toho 3x senior II, 1x senior I)
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V roce 2022 byla zatím vyhlášena jen jedna soutěž pro kategorii senior-I-B-STT, a to tento
víkend v Říčanech. Soutěž v této kategorii se opět nekonala, tato kategorie byla den před
uzavírkou přihlášek zrušena, protože v ní opět zůstal přihlášen jen jeden pár (opět já se
svým tanečním partnerem). Takže dřívější trend pokračuje a není patrně důvod
pochybovat, že pokračovat bude i nadále. Na té samé soutěži proběhla i soutěž kategorie
senior-II-B-STT, na kterou se přihlásilo 16 (!) párů, zaprezentováno 15. Vytancovat si v
kategorii senior-I-B-STT vyšší třídu je tedy aktuálně prakticky téměř nemožné (i kdyby
někdo vyhrál všechny soutěže, které se uskuteční, tak by to byla otázka několika let). Při
účasti jen seniorů I pak dokonce zcela nemožné, vizte výše věkové složení soutěžících na
uskutečněných soutěžích.
Doneslo se ke mně, že v Německu v takových případech, kdy je v jedné seniorské skupině
málo přihlášených párů (možná nejen za těchto podmínek, podrobnosti neznám), je možné
spojit soutěž kategorie senior I a senior II (a patrně i II se III atd.) dohromady. Pravidla WDSF
tomu tedy zřejmě nebrání. Ráda bych proto dala skrze komisi sportovců podnět ke změně
legislativy ČSTS, aby bylo takové spojení věkových kategorií seniorů možné i u nás.
Zkušenost z poslední soutěže (1 pár přihlášený v senior-I-B-STT vs. 16 párů přihlášených v
senior-II-B-STT) myslím svědčí o tom, že starší věková kategorie by na tom prakticky
netratila, s ohledem na jejich množství a zároveň nízký počet mladších seniorů. Ostatně
netýká se to jen třídy B. V senior-I-A-STT by se to jistě využilo také, opět aktuální zkušenost
z Říčan, kdy zůstaly přihlášené jen 3 páry (z toho jeden s třídou A, jeden s třídou B a jeden
senior III s třídou A). Takže ani využívání možnosti soutěžit o třídu vyšší kategorii příliš
nepomáhá, protože tam je to početně podobně tristní.

Chápu, že seniorům z vyšší věkové kategorie by se nemuselo líbit takové spojení, to by
mohlo být ale snad řešitelné tím, že by to spojení bylo možné např. jen v případě, že v té
jiné věkové skupině je přihlášen (nebo se zaprezentuje) jen 1, případně 2 páry (od 3 párů
výše by spojení nedávalo smysl, i proto, že v takovém případě už se uděluje F).
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Případně pokud by se došlo k závěru, že taková úprava možností spojování soutěží není
vhodná, bylo by dobré, kdyby se pořadatelé soutěží mohli alespoň nějakou neformální (a
samozřejmě tedy nezávaznou) cestou směrovat k tomu, aby se snažili vypisovat seniorské
soutěže jen pro seniory I, nikoliv zároveň pro seniory II, protože jinak si senioři I dost možná
nezasoutěží. Zatímco senioři II si můžou zasoutěžit (a umí seniory I běžně i porazit) i v
seniorech I. I když samozřejmě záleží případ od případu – pokud jde o soutěže zaměřené
vyloženě na seniory (vyhlásí se zároveň I, II, III nebo i IV), tak je jasné, že takové směrování
pořadatelů nedává příliš smysl.
Reakce KoS:
Dle KoS není možné touto cestou upravovat individuálně soutěžní řád jen pro určité
kategorie seniorů. Dle aktuálních pravidel je ale možné, aby seniorský pár soutěžil ve
věkové kategorii Dospělí, kde může získávat potřebné body a finálová umístění.

Podnět č. 3: Více jak 4 soutěže
Dobrý den, měl bych dotaz a žádost mnoha aktivních seniorů z nižších tříd. Žádají o
opětovné umožnění soutěžit více jak ve 4 soutěžích. Již tak je jich málo a soutěží také. Pokud
si někdo stěžuje, že to nezvládá, nemusí se hlásit do všeho…. každý ať si vybere sám za
sebe. V současné době systém umožní hlásit se do všeho a na soutěži se potom musí
odhlašovat. Dopadá to tak, že někteří jedou přes celou republiku a nakonec místo 3 nebo
4 soutěžících jsou pouze dva nebo i jeden soutěžící. Pokud to půjde, mnoho seniorů bude
rádo.
Reakce KoS:
Viz podnět č. 1
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Podnět č. 4: Počty párů
Obracím se na Vás s návrhem nestanovovat maximální počty pro účast na Mistrovství ČR
věkové kategorie Senior.
Podle statistiky se tohoto mistrovství může zúčastnit v STT tak 120 tanečních párů. Uznáte,
že pokud pořadatel ve věkových kategoriích Junior 1; Junior 2; Mládež; Do 21 let; Dospělí;
Profesionálové zvládl odhadem 216 tanečních párů za den měl by v případě věkové
kategorie Senior bez problému zvládnout odhadem 120 tanečních párů.
Já sám jsem Senior IV a účast na mistrovství je pro mě vždy velkým svátkem a povzbuzení
do dalšího trénování a soutěžení. Bude zde jen parafrázovat “Dokud tančím tak žiji.”
Pokud se domníváte, že za den není možné mistrovství Seniorů kterého by se zúčastnilo 120
tanečních párů zvládnout, tak stanovte, že taneční pár se může zúčastnit soutěže jen ve své
věkové kategorii.
Reakce KoS:
Dle KoS je MČR největší soutěžní událostí v rámci republiky, a proto je vhodné, aby se těchto
soutěží účastnily páry nejvyšší výkonosti.
MČR v kategorii dospělí bylo v roce 2022 částečně otevřené zejména z důvodu situace v
době pandemie.
KoS navíc bude usilovat o zpřísnění počtu párů na soutěžích v rámci MČR.
Podnět č. 5: Přezkoumání I
Žádám o přezkoumání výsledků z MČR kombinace 10 tanců u párů z kategorie JUN 2. Jak
je možné, že páry, které měly na MČR STT i LAT nízký počet křížů měly na MČR ve Zlíně tak
vysoký počet křížů?
Reakce KoS:
Dle KoS je tento podnět nejednoznačný, a není tedy možné, aby KoS mohla vyvodit
konkrétní kroky a opatření.
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Podnět č. 6: Přezkoumání II
podnět k přezkoumání výsledků z mistrovství ČR v tancích, které se konalo 26.3.2022 ve
Zlíně. Jedná se konkrétně o kategorii junior 2. Jako milovnice spol.tanců sleduji soutěže
pravidelně a zde jsem byla osobně a zůstala jsem v šoku z hodnocení poroty. Mladé nadějné
talenty snad ani nehodnotila a úspěch slavili vyloženě protekční děti o jejichž výkonech by
se dalo hodně polemizovat. Pokud je porota slepá nebo nějak ovlivněna je nejvyšší čas ji
vyměnit! Pokud u nás ještě existují nějací nezávislí porotci jistě při shlédnutí videa ze
soutěže mi dají za pravdu. Budu velmi ráda Pokud se tímto problémem začne zabývat i
president ČSTS.
Reakce KoS:
KoS nemá v kompetenci soudit hodnocení porotců na jednotlivých soutěžích. Pokud by se
KoS měla tímto podnětem dále zabývat a případně jej předala kompetentnějším orgánům
ČSTS, je třeba aby KoS znala konkrétní odchylky v ohodnocení porotců, na které je
v podnětu odkazováno. KoS bude dále komunikovat s autorem podnětu.

Podněty – MČR LAT
Na základě podnětů, které KoS obdržela od tanečníků v průběhu soutěže, byl ve spolupráci
s VpS vytvořen jejich soupis. Ten KoS předala VpS a v součinnosti s ním bude dále
postupovat. Soubor obsahující soupis podnětů je zveřejněn jako příloha zápisu z jednání.

2. Úkoly z minulých jednání
2.1. Faktura za videozáznamy z MČR STT a LAT
KoS souhlasí s proplacením faktury v celkové výši 10 000 Kč za pořízení videozáznamu
finálových párů MČR. Videa z MČR STT a LAT jsou již zveřejněna na YouTube kanále ČSTS.
Hlasování č. 1:
Hlasování: 4 pro (JM, JK, RP, MD)
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2.2. Prezentace videí na FB KoS a ČSTS
JM kontaktuje a zkoordinuje mediální činnost s Lindou Kvasničkovou. Společně vytvoří
vhodné promo záznamů na Facebook ČSTS a KoS.
2.3. Odchylky v hodnocení
Úkol nadále trvá. KoS komunikuje se sčitatelskými týmy a řeší proveditelnost v rámci
softwaru.

2.4. Etický kodex
JM po MČR vytvořil výzvu k návrhům na doplnění Etického kodexu ČSTS. V nejbližších
dnech bude na Facebooku KoS vytvořena výzva pro členskou základnu ČSTS, kde budou
moc zasílat doplnění k Etickému kodexu. Výsledky a vyhodnocení budou zhotoveny do
konání další VK, tedy – 10.04.2022
3. Úkoly od VR
3.1. Výběrové řízení ČSTS – formuláře
KoS si vyžádá v roce 2023 možnost kontroly odevzdaných žádostí na pořádání soutěží MČR
pro porovnání s jejich výslednou realizací.
3.2. Průběh finále MČR dospělí – infotext
KoS bude pro následující MČR požadovat zveřejnění aktuality v souladu se soutěžním
řádem, tedy v době zveřejnění výsledků VŘ pro soutěže MČR.
Hlasování č. 2:
Hlasování: 5 pro
4. MČR děti
JM prezentoval KoS výsledky z VR. Návrh VR schválila s tím, že některé detaily VR bude
muset dokončit do VK 2022. V roce 2023 bude v rámci MČR začleněná nová kategorie
speciálně pro kategorii Děti, pokud návrh schválí VK.
KoS bude o této skutečnosti informovat na svých Facebookových stránkách.
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5. Video záznam z MČR
Dne 17. března 2022 proběhlo korespondenční hlasování o MČR LAT a 10T v následujícím
znění:
KoS bude pokračovat v pořízení videozáznamu finálových párů i z MČR Latina a 10T včetně
následné postprodukce a zveřejnění videí na YouTube kanálu ČSTS.
Honorář kameramana bude činit 8000 Kč za obě následující MČR. Zapůjčení techniky cca
2000 Kč. Celkem cca 10 000 Kč z rozpočtu KoS.
Hlasování č. 3:
Hlasování: 5 pro
6. Infopříručka – auto
VR chystá podklady a bude KoS dále informovat. Tento úkol nadále trvá. RP kontaktuje
Prezidenta ČSTS a zeptá se na aktuální situaci.
7. World Games
Úkol nadále trvá.
8. Návrat k původním nominačním pravidlům ČSTS
KoS navrhne VR, aby se opět regulovaly počty účastníků MČR v kategoriích Junior, Mládež,
U21 a Dospělí, stejně tak jako tomu bylo před pandemií.
Hlasování č. 4:
Hlasování: 5 pro
9. Ostatní
9.1. Termín dalšího jednání – 27. 4. 2022 21:00 Skype
9.2. Termín další VR: 28. 2. 2022, 9:00 MS Teams
Zapsala: Ing. Jiří Kejzar

Schválil: Bc. Roman Pecha

