Zápis z RO ČSAR

Praha, 14.2.2010

Přítomni:

Eva Pačesová
Jana Vincencová
Helena Brahová
František Večeřa
Miroslava Kočová
Petr Paul
Kateřina Kolbová
Vilibald Prokop jun.

T’n’T Silueta Praha
TJ Sokol Královo Pole Brno
člen RO
TJ Sokol Kampa Praha
TJ Sokol Jinonice
GymBeam Jihlava
Kolbdance VSK FTVS Praha
RnR Club Elvis Jihlava TJ Sokol Bedřichov

Hosté:

Jiří Hais
Jan Haupt
Vilibald Prokop sen.
Lucie Mašková
Jan Braha
Roman Kolb

Místopředseda, Technický ředitel
OMaO
Finanční ředitel

1. Taneční sestava kat. A
RO projednala a schválila návrh, aby páry v kategorii A tančily v základním kole na
vlastní hudbu po jednom páru na parketu.
8/0/0
2. Akrobacie v kat. DFS
RO schválila návrh podle WRRC o možných 2 akrobatických figurách v omezení
kategorie B v kontaktu. Návrh bude platný od okamžiku schválení Valnou hromadou
WRRC.
8/0/0
3. Věkové omezení dívčích formací
V kategoriích dívčích formací (DFD, DFJ, DFS) byly schváleny 2 výjimky mimo
věkové omezení na soutěžích ČSAR. Formace bude sbírat nominační body, ale na
soutěžích WRRC tyto dívky nesplňující věkový limit nesmí startovat. RO pověřuje Jiřího
Haise přednést tento návrh i na VH WRRC.
7/0/1
4. Změny ve finančním řádu
RO projednala návrh od VV o určení termínu registrací do ČSAR za dané registrační
období. Termín vždy stanoví VV.
8/0/0
Každý člen registrovaný v ČSAR za 50,- může startovat na soutěži typu Vlaštovka
bez zaplacení plného registračního poplatku.
8/0/0
Pokud potřebuje klub registrovat člena, který je registrován za 50,-, v průběhu roku,
doplatí jen částku potřebnou do plného registračního poplatku.
8/0/0
Nově registrovaní členové a kluby během roku zaplatí registrační poplatek bez
navýšení, ale členové registrovaní již v minulosti , kteří se neregistrovali v daném
termínu, zaplatí dvojnásobek registračního poplatku.
8/0/0
Kluby, které se neregistrují v daném termínu registrace, zaplatí dvojnásobek
registračního poplatku.
8/0/0
Tyto změny vstupují v platnost okamžitě.

5. Změna marketingové směrnice
Pokud svaz získá partnera pro pořádání soutěží schopného dodat věcné ceny,
poskytne je pořadateli soutěže. Pokud partnera nemá, jsou ceny povinností pořadatele.
8/0/0
6. Fotodokumentace soutěží
Povinností pořadatele bude do 1 měsíce od pořádání soutěže dodat na ČSAR
fotodokumentaci všech finálových párů a stupňů vítězů.
7/0/1
7. Hodnocení akrobacie kat. C
RO pověřila Kateřinu Kolbovou, Vilibalda Prokopa jun. a Janu Vincencovou přípravou
a zpracováním návrhů na změny v hodnocení akrobacie v kategorii A.
8. Přítomnost předsedy ČSAR na soutěžích
RO navrhuje, aby na zahajovacím ceremoniálu titulárních soutěží byl přítomen
předseda ČSAR nebo jeho pověřený zástupce.
8/0/0
9. Změna délky sestavy kat. Děti
RO schvaluje změnu soutěžního řádu v bodě 4.3.1. v kategorii Děti snížit délku
sestavy na 1:00 – 1:15 včetně předehry. Platnost od 1.3.
7/0/1
10. Doplnění finančního řádu
RO schvaluje doplnění finančního řádu o odměny za zajištění nového partnera pro
ČSAR.
 50 000-100 000,- ............10%
 100 000-150 000,-...........20%
 nad 150 000,-..................30%
8/0/0
11. Exhibiční soutěž MDF
Rada oddílů schvaluje exhibiční soutěž MDF na soutěži VC Sokola v Praze dle
předložených pravidel. Po této exhibiční soutěži budou do soutěžního řádu zanesena
pravidla pro „malé formace“.
8/0/0
12. Reparo-cup 2009
Rada oddílů byla informována o problému s finančním plněním „Reparo-cupu“ 2009
13. Školení trenérů III.třídy
Rada oddílů byla informována o termínu školení trenérů III. třídy, které by mělo
proběhnout na podzim roku 2010
14. Koeficienty pro nominační soutěže
Rada oddílů ukládá VV připravit návrh koeficientů pro nominační soutěže v případě
nízkého počtu účastníků na mezinárodních závodech.

15. Ranking list pro DFS
Rada oddílů ukládá VV projednat možnost vytvoření Ranking listu na WRRC pro
kategorie dívčích formací.
Diskuze:
 nefunkčnost webových stránek
VV informoval o změně webových stránek.

Zápis vypracovala

Petra Hromasová

