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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného dne 27. 2. 206 v Praze  

  

1. ME 2017 

V průběhu ME 2016 v Bratislavě proběhla úspěšná prezentace Mistrovství Evropy 2017 v 

Ostravě. 

Inspekční návštěva ISU proběhne v Ostravě v termínu 10. – 13. května 2016.  

P ČKS schválilo účastníky jednání za ČKS a OV.  

 

2. Reprezentace – nominace na mezinárodní soutěže a šampionáty 
 

a/ Mistrovství světa, Boston, USA, 23. – 29. března 2016 

   Předsedkyně ČKS a předseda TMK obdrželi dopisy se žádostí o změnu nominace 

v kategorii žen. P ČKS záležitost projednalo, vzalo v úvahu výkony E. Březinové na 

posledních mezinárodních soutěžích a argumenty členů TMK a potvrzuje níže uvedené 

nominace. P ČKS vyzývá TMK k tomu, aby řádně zvažovala kritéria a termíny 

nominací na šampionáty ISU. 

 

   Muži: Michal Březina.  

   Ženy: Eliška Březinová (náhradnice Anna Dušková, Elizaveta Ukolova) 

   Sportovní dvojice: bez nominace 

   Taneční páry: Cortney Mansour / Michal Češka (náhr. Nicole Kuzmich / Alexandr  

                            Sinicyn) 

   Vedoucí výpravy: Stanislav Žídek. 

   Trenéři: Rudolf Březina, Karel Fajfr, Greg Zuerlin, Konstantin Kaplan 

 

b/ Mistrovství světa juniorů, Debrecen, Maďarsko, 14. – 20. března 2016 

    Junioři: Jiří Bělohradský (náhr. Petr Kotlařík, Matyáš Bělohradský, Radek Jakubka,  

                  Filip Ščerba)  

    Juniorky: Elizaveta Ukolova (náhradnice Michaela Lucie Hanzlíková, Anna Dušková,  

                                                     Dahyun Ko, Natálie Kratěnová) 

    Sportovní dvojice: Anna Dušková / Martin Bidař (bez náhr.) 

    Taneční páry: Nicole Kuzmich / Alexandr Sinicyn (bez náhr.) 

    Vedoucí výpravy: Eva Horklová 

    Trenéři: Vlasta Kopřivová, Juris Razgulajevs 

 

c/ Mistrovství světa SB, Budapešť, Maďarsko, 8. – 9. dubna 2016 

    Olympia USK Praha (náhr. Kometa USK Praha) 

 

d/ ISU Challenge pro SB juniorů, Záhřeb, Chorvatsko, 11. – 12. března 2016 

    Team Darlings VSK Technika Brno (náhr. Orion KK Pardubice) 

 

e/ mezinárodní soutěže – změny v nominacích 

    P ČKS bere na vědomí tyto změny: 

 

    Dragon Trophy, Ljubljana / SLO   04. 02. – 07. 02. 2016  

    Juniorka Dahyun Ko a její trenér A. Vasilevskij zrušili účast. 

 

    Bavarian Open, Oberstdorf / GER   17. 02. – 21. 02. 2016  

    Michal Březina zrušil účast. Petr Kotlařík a Michaela Lucie Hanzlíková požádali o 
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    změnu kategorie z juniorské na seniorskou. Jiří Bělohradský a Matyáš Bělohradský a  

    taneční páry Karolína Karlíková / Filip Taschler a Marie Poljanyčka / Michael Král 

    zrušili účast. 

 

    Hellmut Seibt Memorial, Vienna / AUT   23. 02. – 28. 02. 2016  

     Elizaveta Ukolova, Michal Březina a Petr Kotlařík dodatečně požádali o účast.  

     Jiří Bělohradský a Matyáš Bělohradský zrušili účast; Jan Kurnik zrušil účast pro  

     zranění. 

      

     Team Challenge Cup, Spokane / USA   21. 04. – 24. 04. 2016  

     Michal Březina pozván pořadateli, kteří hradí všechny náklady pro závodníka a trenéra. 

 

    World Development Trophy, Gdaňsk / Polsko  10. 04. – 18. 04. 2016  

ČKS obdržel pozvání pro kategorii juniorů a kategorii žáci (Novice A a Novice B).  

GS již oslovil účastníky M ČR juniorů a nejlepší tři závodníky v pořadí Českého poháru 

v žákovských kategoriích chlapců a vyzval je k tomu, aby deklarovali zájem zúčastnit se 

uvedené akce. Nominace bude provedena dle výsledků M ČR, resp. dle pořadí Českého 

poháru k dnešnímu dni v příslušných kategoriích (z prostředků ISU budou pokryty 

náklady na jednoho zástupce ČKS v každé kategorii). 

 

  3. Informace z komisí 

    Ekonomka 

Ekonomka seznámila P ČKS se stavem čerpání rozpočtu. Finální verze rozpočtu pro rok   

2016 bude vypracována po přidělení dotací od MŠMT a vznesení finančních požadavků 

jednotlivých komisí. 

 

      Komise rozhodčích 

  a/ Nominace činovníků na mistrovství České republiky v Uherském Brodě 

      P ČKS souhlasí s návrhem KR na nominace rozhodčích a členů technických sborů na  

      M ČR žactva, mladšího žactva a nejmladšího žactva 2016 v Uherském Brodě (5. a 6.  

      března 2016): 

      technický sbor: M. Harant, M. Lafantová, S. Šmídová 

      vrchní rozhodčí a bodující rozhodčí : F. Baudyš, B. Ošmerová, Z. Plesníková, M.  

               Šafránková, V. Tauchmanová, O. Vokřálová 

      bodující rozhodčí: T. Janečko, I. Vašáková 

      náhradník: R. Kosina 

 

  b/ Seminář pro technické specialisty synchronizovaného bruslení 

      KR rozhodla o přesunu tohoto semináře na příští sezónu. Zájemkyně, které se přihlásily 

v této sezóně, jsou současně aktivními účastnicemi M ČR SB, a nemohly by tedy 

splnit praktickou část zkoušky 

 

     Sportovně technická komise 

 a/ Kluby 

    P ČKS bere na vědomí změnu názvu klubu z  „TJ Stadion Mariánské Lázně“ na „Kraso 

    Mariánské Lázně“ 

 

   SK krasobruslení SPARTA, z.s. 

   P ČKS souhlasí s přijetím klubu. Všechny náležitosti pro vstup byly splněny. 
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b/ Zkušební soutěže v ISU SH (nováčci, nováčci mladší) 

    Úspěšně proběhla první zkušební soutěž v Novém Jičíně. 

 

c/ Testy výkonnosti 

    TJ Stadion Brno požádal o přesun termínu s odůvodněním, že původní termín (o který  

    klub sám požádal) koliduje s velikonočními svátky. P ČKS souhlasí s přesunem konání  

    termínu testů v Brně na neděli 20. 3. 2016. 

 

P ČKS souhlasí s návrhem změny organizačních směrnic testů výkonnosti, který 

upřesňuje způsob a náležitosti toho, jak pořádající klub provádí vyúčtování testů 

výkonnosti vůči ČKS.  

P ČKS ukládá sekretariátu, aby upravenou směrnici ihned publikoval na webu.  

 

d/ Dva starty v pohárových soutěžích v jednom víkendu 

Veronika Škrdlantová (Spartak Žebrák z.s.) se zúčastnila dvou pohárových soutěží 

v jednom dni. V souladu s ustanovením bodu 1.1 odst. 2 Organizační směrnice 

pohárových soutěží jí budou body z obou soutěží anulovány, ale oba starty jí budou 

započteny do celkového počtu startů. 

   

 

   TMK 

 a/ Školení trenérů III. třídy, licence C 

se uskuteční v Praze (ZS Hasa) ve dnech 6. - 8. 5. 2016. Vedoucí školení bude K. 

Kamberská.   

 

 b/ SCM 

     Od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017 bude vedoucím SCM P. Starec.  

     P ČKS souhlasí s návrhem S. Žídka, který žádá P ČKS o to, aby požadovalo po    

     trenérsko-metodické komisi přepracování kritérií pro zařazení do SCM. Termín  

     zpracování je do 30.4. 

 

P ČKS schvaluje zařazení Daniela Mrázka do SCM ČKS, detašovaného pracoviště 

SCM Praha k 1. 7. 2016 (kategorie sólo, trenérka Barbora Kostková). 

 

d/ PRTM  

     Předseda TMK projednal s E. Milčinským organizaci činností PRTM. E. Milčinský je 

     pozván na jednání TMK, které proběhne v dubnu. 

     Červnové soustředění  pořádané E. Milčinským letos není organizováno jako     

     soustředění PRTM. 

 

e/ semináře ISU 2016 pro juniorské a žákovské sportovní dvojice a taneční páry 

    Žákovské taneční páry, Oberstdorf, 28. 4. – 7. 5. 2016 

     Taneční pár Maria Poljanyčka – Michael Král nebyl přijat. 

 

    Žákovské sportovní dvojice, Berlín, 5. – 15. 5. 2016, zúčastní se: 

    Lucie Novotná - Lukáš Vochozka (BK Č: Budějovice) 

    Karin Kenická – Roman Musil (TJ Slavoj Český Těšín) 

   Trenéři: Petr Bidař, Lukáš Rakowski 

 

        Oba páry předvedly předsedovi TMK svou výkonnost a předseda TMK schválil jejich  
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        nominaci na seminář. ČKS již obdržel od ISU potvrzení účasti obou párů na daném  

        semináři. 

 

f/ Testy výkonnosti 

P ČKS schvaluje nominaci komisařů pro testy výkonnosti v jarních termínech: 

Brno, TJ Stadion (20. 3. 2016) – M. Havlová, R. Kosina, H. Ducháčková (náhr. M. 

Harant)   

Praha, USK (2. 4. 2016) – E. Horklová, J. Portová, M. Škorničková (náhr. M. Havlová, 

R. Kosina) 

 

g/ Prověrky výkonnosti 

    Prověrky výkonnosti 2016 se uskuteční v Ostravě v termínu 19. a 20. 8. 2016 

 

h/ Společné školení rozhodčích a trenérů ČKS 

Předseda TMK navrhuje, aby se letos školení uskutečnilo v sobotu 3. 9. 2016 v rámci 

JGP Ostrava. P ČKS s tímto návrhem souhlasí. 

 

 

    Předsedkyně ČKS 

a/ YOG 2016 

Předsedkyně ČKS blahopřeje jménem celého P ČKS sportovní dvojici Anna 

Dušková – Martin Bidař k zisku stříbrné medaile na Zimních olympijských hrách 

mládeže 2016 a děkuje sportovcům a jejich trenérce za skvělou reprezentaci ČKS.  

 

b/ Předsedkyně ČKS byla pozvána na setkání s ministryní školství, mládeže a 

tělovýchovy, které se uskuteční dne 1. 3. 2016 při příležitosti přijetí sportovců úspěšně 

reprezentujících Českou republiku na Zimních olympijských hrách mládeže 2016. 

 

c/ Valná hromada ČUS 

P ČKS nominuje předsedkyni ČKS na tuto valnou hromadu plánovanou na 23. dubna 

v Nymburce. 

 

d/ Předsedkyně ČKS vyjadřuje nespokojenost s  následující narůstajícími problémy: 

- ne všichni techničtí kontroloři a vrchní rozhodčí kontrolují výsledkové 

protokoly okamžitě po skončení soutěže (v některých případech nedochází 

k vůbec žádné kontrole) – tato situace může být způsobena i tím, že daným 

činovníkům časový rozpis soutěže tuto kontrolu ani neumožňuje. P ČKS souhlasí 

s opatřením navrhovaným V. Tauchmanovou – do organizační směrnice soutěží je 

nutno doplnit klauzuli deklarující, že není možno zahájit další soutěž dříve, než 

vrchní rozhodčí a technický kontrolor soutěže zkontrolují a podepíší výsledky 

právě skončené soutěže / jejího segmentu 

 

- naprosto nepřijatelné je to, že výsledky jsou zveřejňovány na webových 

stránkách ČKS dříve, než jsou podepsány výše uvedenými činovníky  
 

 

- oficiální a vyhlášené výsledky soutěže Českého poháru v Uherském Brodě 

byly následný týden změněny – o této situaci byla předsedkyně ČKS 

informována pořadatelem soutěže jen ústně, dosud od organizátorů soutěže 

neobdržela písemnou / elektronickou informaci o tom, kdo a proč výsledky změnil, 
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i když o zaslání této informace několikrát žádala; situace byla projednána 

s předsedkyní STK, která předložila písemné vyjádření k celé situaci; povinností 

STK je uvést a do žebříčku pohárových soutěží počítat výsledky skutečně 

vyhlášené v Uherském Brodě 

 

- objevují se chyby v protokolech, které jsou zřejmě způsobeny chybným 

způsobem zadávání dat během soutěže - již na minulém zasedání P ČKS byla 

vyjádřena nutnost proškolit a prozkoušet data a video operátory 

 

- na webových stránkách ČKS nelze zveřejňovat výsledky soutěží, které kluby 

pořádají mimo rámec systému soutěží pořádaných podle pravidel ISU a/nebo 

ČKS (např. soutěže jakýchsi neoficiálně vypsaných kategorií v Ledči nad Sázavou 

– předsedkyně ČKS projednala s předsedkyní STK) 

 

  e/ testování ISU systému hodnocení nejmladších kategorií 

- předsedkyně ČKS vznesla připomínky k návrhu vypracovanému a předloženému 

členy STK před soutěží v Novém Jičíně, tyto připomínky byly do textu 

zapracovány 

- předsedkyně ČKS požádala předsedkyni STK o informaci o tom, kdo proškolil 

členy technického panelu a rozhodčí před soutěží v Novém Jičíně a jak tato 

instruktáž probíhala 

- STK rozhodla, že výsledky testovací soutěže budou zveřejněny na webových 

stránkách ČKS 

- je nutno, aby TMK, STK a KR vypracovaly speciální systém hodnot jednotlivých 

prvků obsažených v programech nejmladších kategorií (např. ChSq má relativně 

příliš vysokou hodnotu ve srovnání s ostatními prvky předváděnými soutěžícími 

v nejmladších kategoriích).  

 

  f/ Testy výkonnosti tanečních párů 

      Předsedkyně ČKS žádá TMK, aby jasně specifikovala, na základě jakého kritéria mají  

      být určeny dva povinné tance, které jsou požadovány v testu 6.  

 

 

    

Příští jednání P ČKS se uskuteční v Praze dne 20. 3. 2016 od 9:30. 

 

 

Na základě zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová.  

 


