
Zápis z VV ČSAR          Praha, 6.6.2010  
  
 Přítomni:  Předseda ČSAR Ing. Vasil Gjurov 
 Místopředseda Jiří Hais 
  Finanční ředitel Vilibald Prokop  
  Člen OMaO Jan Haupt 
 Člen VV Václav Batista 
 
 Redakční rada  Lenka Hrabová  
 
 Revizní komise Ondřej Javornický 

 
 

 
1. Webové stránky ČSAR 

 VV obdržel nabídku firmy Cool it s.r.o na vytvoření nových webových stránek ČSAR. 
V nejbližší době bude realizována schůzka obou stran k projednání konkrétních podmínek.  
 

2. Podnět k projednání RK 
  Na základě upozornění revizní komise dává VV podnět k projednání disciplinární 
komisi, aby projednala s Jiřím Boháčkem porušení základních dokumentů ČSAR. RK dodá 
podklady k zahájení řízení předsedovi DK a v kopii VV do 11.6.2010. VV nařizuje oddílu  
TŠ Twist zaslat registrační kartu do 14.6.2010. 
 

3. Neomluvená neú čast na sout ěži WRRC -  RnR Alpha, GymBeam Jihlava 
  RnR Alpha a GymBeam Jihlava zaplatí náklady spojené s neomluvenou účastí  
na Světovém poháru v Krakově (RnR Alpha i Rimini) dle bodu 22.2.3 soutěžního řádu 
ČSAR.  
 

22.2.3 Pokuta za neomluvenou neúčast na mezinárodních soutěžích pod záštitou WRRC, kterou podle 
nařízení WRRC musí uhradit svaz, zaplatí dotyčný pár (resp. formace) svazu v plné výši (v Kč)  
+ veškeré náklady spojené s omluvením páru (formace) a s dořešením případu. V případě 
nezaplacení pokuty, postupuje svaz podle 22. 2. 1. 

 
 Upozorn ění pro všechny trenéry a vedoucí oddílů. V případě neúčasti na soutěžích 
WRRC je povinnost oznámit tuto skutečnost písemně (e-mailem) na sekretariát ČSAR 
neprodleně a nejpozději 3 dny před konáním soutěže. 
 

4. Napomenutí OD Petry Hromasové za nesprávn ě řešenou situaci na sout ěži 
  Na základě zjištění upozornění člena RK uděluje VV napomenutí OD soutěže Jarní 
ceny Twist, Petře Hromasové, za pochybení při řešení situace se záměnou startovních čísel. 
Výsledky obou párů Šlégr Jiří - Vráblíková Michaela a Vráblík Vojtěch - Šemberová Veronika 
oddíl RnR Alpha jsou zpětně anulovány.  
 

5. Mistrovství ČR 2011 
  Výbor eviduje podané žádosti o pořádání MČR 2011. O uspořádání kategorií Žáci, 
Junioři a kat. A požádal oddíl GymBeam Jihlava, o kategorie C – Náchod. 
 

6. Kalendá ř na podzimní sezónu 
  VV schválil kalendář pro podzimní sezónu 2010. Kalendář bude umístěn na 
internetové stránky ČSAR. 
 
 
 
 



7. 25 let WRRC 
  Vzhledem k finanční situaci ČSAR nebude realizovat oficiální účast na jubilejním 
25.výročí WRRC. 
 

8. Žádost o finan ční spoluú čast na MČR 
  Výbor obdržel žádost pořadatele, Jany Vincencové, o finanční pomoc k proběhnuté 
soutěži MČR kat. A. ČSAR zajistil na své náklady technickou výpomoc a odborný personál 
soutěže (porota, OD, sčitatelé EPS apod). Svaz nepřebírá odpovědnost za finanční rozpočty 
pořadatelů soutěží. Žádost byla zamítnuta. 
 

9. Lindy hop a boogie woogie 
 Problěhla první schůzka s doporučeným zástupcem tanečního odvětví lindy hop 

v ČR.Hovořilo se o možnostech spolupráce ČSAR, které se doladí na následujícím jednání. 
 

10. Školení trenér ů III.třídy akrobatického rock and rollu   
  Technický ředitel potvrdil školení trenérů III. třídy akrobatického rock and rollu 
v termínech 12.9. a 19.9.2010. 
 

11. Fotodokumentace sout ěží ČSAR 
Podle zápisu VV ze dne 14.2.2010 je pořadatel povinen do 1 měsíce předat na ČSAR 

fotodokumentaci ze soutěže. K dnešnímu dni nebyla dokumentace dodána z MČR 
v Náchodě. 
 

12. Nedoplatek Velká cena Sokola   
 Výbor projednal nedoplatek porotcům za VC Sokola. Nedoplatky budou 

uhrazeny pořadatelem do konce července 2010. 
 
 

 
 
Zápis vypracoval:   Jiří Hais 
Termín příštího zasedání:   6.6.2010 


