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Zápis z RO ČSAR  Praha, Heřmanka 

Zápis z RO ČSAR            Praha, 12.10.2008  
  
 Přítomni:  Eva Pačesová  T’n’T Silueta Praha 
  František Večeřa  TJ Sokol Kampa Praha  
  Helena Brahová  člen RO 
  Vilibald Prokop jun.  RnR Club Elvis Jihlava TJ Sokol Bedřichov 
  Štěpánka Slámová  Sokol Pražský 
  Jana Vincencová  TJ Sokol Královo Pole  
  Miroslava Kočová  RRC Domino TJ Sokol Jinonice 
   
 
 Hosté: Tomáš Lembacher 
  Ondřej Daneš   
 Jiří Hais 
 Vilibald Prokop sen. 
 
 

1. Povinné prvky kategorie A 
V kategorii A v akrobatické sestavě musí pár předvést rotaci vpřed, rotaci vzad, 
točenou figuru a Itala. Tyto prvky musí být provedeny z nástupu z ruky nebo Bettarini. 
Technický ředitel ověří na WRRC, zda tato formulace je správná. 
Platnost: od 1.1.2009      6/0/0   
 

2. Věkové omezení dívčích formací 
RO schválila nové věkové omezení pro kategorii DFJ 8-15 let a kategorii DFS 14 a více 
s tím, že u kategorie DFS jsou povoleny 2 výjimky 13 let v ro1ce soutěže. Formace 
sbírá nominační body, ale na mezinárodní soutěže mohou jen s dívkami, které splňují 
věkové omezení WRRC. 
Platnost: od 1.1.2009      6/0/0 
 

3. Zrušení vlastních skladeb na soutěžích WRRC 
Technický ředitel informoval RO, že od dubna 2009 na soutěžích WRRC nesmí mít 
kategorie Žáci a Junioři ve finále vlastní hudbu. RO bere změnu na vědomí, ale na 
českých soutěžích tuto změnu neschvaluje a pověřuje technického ředitele, aby na 
WRRC apeloval na zrušení tohoto pravidla. 
       6/0/0 
 

4. Doporučení  
RO navrhuje VV ke schválení doporučení všem vedoucím oddílů sledovat internetové 
stránky svazu ČSAR (zejména zápisy z výborů a změny v Soutěžním řádu). 
       6/0/0 

 
5. Návrh 

RO navrhuje VV ke schválení, aby nejnovější aktuality na webových stránkách byly 
zvýrazněné. 
       6/0/0 
 

6. Omezení akrobacie kategorie C 
V kategorii C je povoleno provádět akrobacii v kontaktu partnerů, kde boky partnerky 
nesmějí přesáhnout výšku hlavy partnerky. 
Platnost: od 12.10.2008      6/0/0 
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7. Pravidla soutěže Vlaštovka 
Směrnice pro pořádání soutěže Vlaštovka byla doplněna do Soutěžního řádu jako  
bod 7. Stávající bod 7 se mění na bod 8. 

       6/0/0 
 

8. Změny finančního řádu 
• RO navrhuje změnu finančního řádu bod Cestovní náhrady a zvyšuje 

cestovní náhrady na 4,50 Kč za kilometr.   
      6/0/0 

• Doplnění nového bodu dle přestupního a disciplinárního řádu čl. 3 mezi bod 
9 a 10 – Sankce. 

       6/0/0 
 

9. Změny přestupního řádu 
• Datum podpisu a schválení přestupu musí být shodné s termínem 

veškerého finančního i jiného vyrovnání v mateřském klubu. 
      6/0/0 

• Na základě bodu 9.2 a bodu 9.3 PŘ stanovuje RO doplnění finančního řádu 
o částky v rozmezí 1 000 – 5 000 Kč pro všechny zúčastněné. 
      6/0/0 

• Bod 2.5 se rozšiřuje o ,,…je povinen předložit písemný souhlas s podpisem 
a razítkem mateřského oddílu u cílového oddílu a zároveň uskutečnit přestup 
nejpozději do 90-ti dnů. Cílový oddíl je povinen si zkontrolovat souhlas 
mateřského oddílu, pokud tak neučiní, vystavuje se sankcím dle Přestupního 
řádu za jeho porušení.“ 
      6/0/0 
 

10. Záloha na pořádání soutěží 
RO schválila na doporučení DK uplatnění zálohy dle rozhodnutí VH návrh č. 8 
pořadatele agentury DeTo zaplatit zálohu na uspořádání závodů v roce 2008.  
      7/0/0 

 
11. Přidělování MČR 

RO doporučuje VV, aby písemně informoval všechny žadatele o pořádání Mistrovství 
republiky o rozhodnutí VV o přidělení či nepřidělení soutěže. Vyjádření musí obsahovat 
i důvod nepřidělení soutěže. Toto se zasílá elektronickou poštou. 

       6/0/0 
 
 
 
Proběhla diskuze o problematice opakujících se sestav a kostýmů. 
 
Zápis vypracovali:  Petra Hromasová, Tomáš Lembacher 
 


