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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu
konaného dne 24. 2. 2013 v Praze

1. Pořádání soutěží z kalendáře ISU a žádosti o ně
a/ Juniorská Grand Prix Ostrava, 2. – 6. října 2013

ISU přidělilo ČKS pořadatelství jedné ze sedmi soutěží seriálu J GP 2012/2013. Součástí 
programu budou i soutěže sportovních dvojic. 
P ČKS schvaluje S. Žídka ve funkci předsedy organizačního výboru.
P ČKS souhlasí s podpisem smlouvy s klubem BK LR Cosmetic Ostrava, která upravuje 
vzájemná práva a povinnosti obou stran při pořádání této soutěže. 

b/ Žádost o přidělení pořadatelství ME 2016, 25. – 31. ledna 2016
       P ČKS souhlasí s podáním žádosti o přidělení pořadatelství ME 2016.

P ČKS rozhodlo o případném přidělení pořadatelství tohoto ME Ostravě, a to na základě 
dlouholetých zkušeností tamějších organizátorů s pořádáním významných mezinárodních 
krasobruslařských akcí (mistrovství světa juniorů, finále juniorské Grand Prix, opakovaně 
soutěže juniorské Grand Prix, mezinárodní seniorské soutěže Česká brusle, mezinárodní 
mistrovství ČR), dále s ohledem na infrastrukturu, ubytovací kapacity, dopravní 
dostupnost a s ohledem na dobré zkušenosti a reference ISU.
P ČKS pověřuje V. Tauchmanovou, K. Oubrechta a S. Žídka, aby vypracovali žádost o 
pořádání šampionátu, a K. Kamberskou, aby jednala v souvislosti se žádostí o pořádání 
ME s Českou televizí.
Termín pro odevzdání žádosti je 15. duben 2013. 

   c/ Memoriál Pavel Romana, Olomouc
P ČKS schvaluje termín konání Memoriálu Pavla Romana, mezinárodní soutěže 
z kalendáře ISU v kategorii tanců na ledě, ve dnech 15. – 17. listopadu 2013.

2. Domácí mistrovské soutěže
M ČR žákovských kategorií, České Budějovice, 9. – 10. března 2013
i/ Předsedkyně KR předložila níže uvedený návrh nominací rozhodčích na mistrovství 
   republiky žákovských kategorií sólového bruslení. P ČKS s tímto návrhem souhlasilo 
   per rollam. 
1. František Baudyš
2. Leona Henčlová 
3. Věra Kvarčáková
4. Alena Lehká  
5. Barbora Ošmerová
6. Jitka Pavlousková
7. Kateřina Sulowská

Náhradnice:
Zdenka Mádlová
Renata Schejbalová.

ii/ Nominace členů technického sboru na MČR v Českých Budějovicích
Předsedkyně ČKS předložila návrh nominace technického sboru na mistrovství 
republiky v sólových kategoriích žactva: Milan Harant, Stanislava Šmídová a Dina 
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Babická.  P ČKS s touto nominací souhlasí.

3. Reprezentace, mezinárodní soutěže (nominace, výsledky), semináře ISU
a/ P ČKS blahopřeje i touto cestou Michalu Březinovi ke třetímu místu a zisku bronzové 
medaile na ME v krasobruslení 2013 v Záhřebu.

b/ Mistrovství světa 2013, London, Kanada, 25. 3. – 1. 4. 2013
P ČKS schvaluje konečnou nominaci na MS, která zahrnuje pouze sportovce, kteří 
splnili bodové požadavky ISU pro mistrovství světa:
Muži: Michal Březina, Tomáš Verner (bez náhradníka);
Ženy: bez nominace (žádná sportovkyně v této kategorii nesplnila bodové požadavky 

ISU pro mistrovství světa);
Sportovní dvojice: bez nominace;
Taneční páry: Lucie Myslivečková / Neil Brown (bez náhradníků).
Vedoucí výpravy: Robert Emerson;
Trenéři: Muriel Zazoui a Viktor Petrenko.

c/ Mistrovství světa juniorů 2013, Milán, Itálie. 26. 2. – 4. 3. 2013
P ČKS schvaluje konečnou nominaci na MS juniorů 2013, která opět zahrnuje pouze 
sportovce, kteří splnili bodové požadavky ISU pro mistrovství světa juniorů:
Junioři: Petr Coufal (náhr. Tomáš Kupka, Jan Kurnik);
Juniorky: Elizaveta Ukolova (náhr. Jana Coufalová);
Sportovní dvojice: bez nominace 
Taneční páry: Karolína Procházková / Michal Češka (náhr. Jana Čejková / Alexandr 

Sinicyn).
Vedoucí výpravy: Natalja Karamyševa,
Trenérky: Vlasta Kopřivová, Ivana Tokošová.

d/ Mistrovství světa v synchronizovaném bruslení 2013, Boston, USA, 2. – 6. 4. 
2013
P ČKS schvaluje nominaci skupiny Olympia USK Praha na tento šampionát.

e/ Mistrovství světa juniorů v SB 2013, Helsinki, Finsko, 8. – 9. 3. 2013
P ČKS schvaluje nominaci skupiny Kometa USK Praha na tento šampionát.

f/ Nominace na mezinárodní soutěže
   Změny v nominacích na mezinárodní soutěže z kalendáře ISU, ke kterým došlo 
   v období leden až únor 2013:

New Year´s Cup, Bratislava / SVK 03. 01. – 05. 01. 2013
Senioři: odhlášen Petr Coufal - zranění,
TP senioři: odhlášeni Gabriela Kubová / Matěj Novák - nemoc

Bavarian Open, Oberstdorf / GER 07. 02. – 10. 02. 2013
Seniorky: odhlášena Nastassiya Lobachevskaya – nemoc, 

dodatečně požádala o účast Eliška Březinová
Juniorky: odhlášena Elizaveta Ukolova - nemoc
TP senioři: odhlášeni Lucie Myslivečková / Neil Brown – studijní důvody (došlo ke 

změně časového rozpisu soutěží TP)
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TP junioři: pro nemoc odhlášeny všechny páry Karolína Procházková / Michal Češka, 
                  Jana Čejková / Alexandr Sinicyn,  Mariya Ukolova / Jaroslav Brtek 

Hellmut Seibt Memorial, Vienna / AUT 14. 02. – 17. 02. 2013
Junioři: odhlášen Tomáš Kupka – nemoc trenéra
Seniorky: dodatečně požádaly o účast E. Březinová a L. Raszyková

Citta di Torino Trophy / ITA 21. 02. – 24. 02. 2013
TP senioři: Gabriela Kubová / Matěj Novák
Soutěž byla pořadateli zrušena.

Challenge Cup, Hague / NED 21. 02. – 24. 02. 2013
Seniorky: dodatečně požádala o účast E. Březinová

    Nominace na mezinárodní soutěže z kalendáře ISU v období březen až duben 2013 
           schválené předsednictvem na základě požadavků zodpovědných trenérů:

Triglav Trophy, Jesenice / SLO 27. 03. – 31. 03. 2013
Seniorky: Eliška Březinová

ISU Adult Competition, Oberstdorf / GER 15. 05. – 18. 05. 2013
Skupiny SB dospělých: Goldies USK Praha

        g/ ISU seminář sportovních dvojic Berlín
Trenérka K. Beránková se ze zdravotních důvodů ze semináře omluvila. GS již její 
omluvu projednal se zástupci ISU.

    h/ ISU sponzorovaný seminář rozhodčích sportovních dvojic Berlín
M. Horklová se z důvodu termínové kolize s MS SB, na které byla nominována, 
nemůže semináře zúčastnit. P ČKS proto schvaluje návrh předsedkyně KR, aby byla 
M. Horklová nominována na první možný (ale nákladově dostupný) seminář 
rozhodčích uznaný ISU pro její re-certifikaci. 

4. Informace z komisí

Předsedkyně ČKS
a/ Předsedkyně ČKS důrazně upozorňuje pořadatele, že jsou povinni důsledně kontrolovat 

registrační průkazy a zdravotní prohlídky u všech kategorií v soutěžích pořádaných 
v rámci ČKS (týká se i kategorie Adult v sólovém, párovém a synchronizovaném 
bruslení). Tato kontrola zatím není důsledná v kategorii synchronizovaného bruslení 
v kategorii Adult! P ČKS upozorňuje kluby na možné sankce, které jim hrozí v případě, 
že na soutěže přihlásí bruslaře/bruslařky, kteří/které nemají správný registrační průkaz a 
platnou zdravotní prohlídku.

b/ Zimní světová univerziáda, Trentino, 11. – 21. 12. 2013
V průběhu MS juniorů bude předsedkyně ČKS jednat s M. Lundmark (členka Councilu 
ISU a zástupkyně FISU pro krasobruslení) o případné možné účasti skupiny 
synchronizovaného bruslení v této soutěži. ISU i FISU mají zájem o to, aby se zimní 
univerziády zúčastnilo co nejvíce skupin SB.
Dne 16. dubna proběhne jednání se zástupci Univerzitního sportu, na které P ČKS 
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schvaluje nominaci K. Kamberské a K. Oubrechta. 

c/ Testy výkonnosti
P ČKS ukládá STK, aby na základě situace, ke které došlo v případě testů výkonnosti 
v Náchodě, předložila úpravu metodických pokynů a organizační směrnice testů 
výkonnosti. Současné formulace, jejichž cílem byla vstřícnost vůči sportovcům, kteří 
začínají s krasobruslením později (resp. začínají plnit testy výkonnosti v pozdějším věku), 
byly poněkud zneužity závodnicí Koblasovou (BK Dvůr Králové nad Labem). Tato 
závodnice tak mohla, podle současného znění pokynů a směrnic, plnit test vyšší věkové 
kategorie i bez splnění testů předcházejících a v současné době se může zúčastňovat 
soutěží Poháru ČKS určených pro krasobruslaře, kteří nemají splněný test výkonnosti své 
věkové kategorie. 

d/ Vzhledem k tomu, že někteří pořadatelé soutěží ČKS nedodržují směrnice pro pořádání 
soutěží, bude nutno vypracovat systém sankcí, kterými budou tyto případy postihovány.

TMK
a/ Testy výkonnosti
P ČKS souhlasilo per rollam se změnou termínu testů výkonnosti v Uherském Brodě 
(přesun ze soboty 30. 3. na nový termín v pátek 29. 3. O změnu požádal pořádající klub 
z organizačních důvodů. 

b/ Akreditace MŠMT
K. Kamberská připraví ve spolupráci s M. Sedláčkovou prodloužení akreditace ČKS 
(trenérské licence C a B) u MŠMT.

KR
a/ Zkoušky pro zvýšení kvalifikace mezinárodních rozhodčích na rozhodčí ISU 

V září proběhnou v rámci Nebelhorn Trophy zkoušky rozhodčích na zvýšení jejich 
kvalifikace v rámci ISU. P ČKS souhlasí s návrhem KR, aby byl na tyto zkoušky pro 
kategorie sólo a SD nominován rozhodčí Miroslav Mišurec. 

b/ Změny v nominacích na mezinárodní soutěže z kalendáře ISU
P ČKS bere na vědomí změny v nominacích rozhodčích na mezinárodní soutěže z 
kalendáře ISU, se kterými jej seznámila předsedkyně KR:

Leon Lurje Trophy, Göteborg / SWE 26. 01. – 27. 01. 2013
 ČKS byl požádán organizátory o nominaci rozhodčí SB na tuto soutěž. Žádosti 
organizátorů vyhověla rozhodčí I. Jonášová. Soutěže se zúčastnila na náklady 
organizátorů.

Hellmut Seibt Memorial, Vienna / AUT 14. 02. – 17. 02. 2013
ČKS byl požádán organizátory o nominaci 1 až 2 rozhodčích pro sólo na tuto soutěž, 
zúčastnily se rozhodčí M. Šafránková a Z. Plesníková.

Zagreb Snowflakes Trophy SB, Zagreb / CRO 28. 02. – 02. 03. 2013
Rozhodčí I. Jonášová odmítla účast, nahradí ji rozhodčí M. Horklová.
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c/ KR vypíše školení rozhodčích III. třídy.

STK
a/ Přijetí nového klubu, změna názvu klubu
P ČKS schvaluje přijetí klubu „Kraso brusle Černošice“.
Všechny náležitosti pro vstup byly splněny, členský poplatek byl uhrazen.

P ČKS bere na vědomí změnu názvu klubu z původního názvu TJ Baník Sokolov na Kraso 
Sokolov. Stanovy klubu byly předloženy.

b/ Návrh změn systému soutěží Poháru ČKS a změn náplní jízd
STK předložila změn systému soutěží Poháru ČKS a návrh změn náplní soutěžních jízd 
kategorií hodnocených v OBO SH. STK návrhy dále projedná s TMK a KR. TMK 
případnou konečnou verzi náplní jízd schválí na svém dubnovém zasedání. 

Ekonomka
a/ Čerpání rozpočtu 2012
Ekonomka seznámila P ČKS s čerpáním rozpočtu v roce 2012.

b/ Návrh rozpočtu 2013
Ekonomka požádala členy P ČKS, aby jí zaslali podklady pro vytvoření návrhu rozpočtu 
pro rok 2013. Ekonomka a GS seznámili P ČKS se stavem přidělení prostředků z dotací 
MŠMT a s některými drobnými úpravami v členění rozpočtu, které je třeba provést 
s ohledem na státní dotace, dotace ČOV a ISU.

3. Různé
a/ P ČKS souhlasilo per rollam s nominací K. Kamberské a K. Oubrechta na jednání komise 
zahraničních vztahů ČOV na základě požadavku, který ČOV zaslal 17. ledna 2013.

b/ ČKS obdržel od ČOV mimořádný příspěvek na přípravu sportovců na soutěže EYOF, 
tento finanční příspěvek byl rozdělen mezi nominované sportovce. 

  c/ Ve dnech 7. a 8. září 2013 proběhnou povinné semináře trenérů a rozhodčích ČKS. 

d/ Příští zasedání P ČKS se uskuteční v Praze dne 20. 4. 2013 od 9:30 hodin.

Na základě zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová.


