-1-

Zápis z VV ČSAR
Přítomni:

Praha, 12.1.2008
Předseda ČSAR
Místopředseda
Finanční ředitel
Ředitel pro reprezentaci
OMaO

Ing. Vasil Gjurov
Jiří Hais
Vilibald Prokop
Tomáš Novosad
Jan Haupt

Revizní komise:

Ondřej Javornický
Tomáš Lembacher

1. Webové stránky ČSAR – dle zápisu bodu 2. jednání výboru ze dne 24.11.2007 výbor
obdržel k 12.1.2008 pouze jednu nabídku na zhotovení nových webových stránek. Na
základě sdělení pověření osob ( další nabídky by měly být k dispozici do 25.1. 2008 )
výbor posunul uzávěrku výběrového řízení do 25.1.2008.
2. Pořadatelská uzávěrka – z důvodu podání včasné informace členské základně o
termínech konání jednotlivých soutěží, výbor doporučí RO k projednání posunutí
termínu uzávěrky přihlášek pro zájemce o pořádání soutěží ČSAR dle níže
uvedeného časového harmonogramu :
MČR
Soutěže typu A
Soutěže typu B
Vlaštovka

k
k
k
k

30.6.
15.9. a 30.4.
15.10. a 31.5.
30.10. a 15.6.

Toto umožní zveřejnit soutěžní kalendář pro jarní, letní sezónu do 31.11. a pro
podzimní, zimní sezónu do 31.7.
3. Dotaz vedoucí RnR GymBeam Jihlava sl. Lucie Maškové :
a) Vstup zdarma pro trenéry párů na mezinárodních závodech – trenéři jednotlivých
klubů jsou seřazeni v pořadí dle počtu a úspěšnosti nominovaných párů daného
klubu.
b) Zveřejnění výsledků z mezinárodních soutěží – výsledky z mezinárodních soutěží
zveřejní na webových stránkách ČSAR ( na základě uveřejnění výsledků WRRC )
sekretář svazu vždy k prvnímu pondělí po konání dané soutěže.
c) Písemné přihlašování párů na mezinárodní závody – umožní-li nový systém
webových stránek vytvoření el. přihlašování reprezentantů prostřednictvím
formuláře, bude vytvořen formulář přihlášky reprezentantů na mezinárodní
závody.
d) Reprezentační teplákovky – možnost vrácení reprezentačních teplákovek vyřeší
ředitel pro reprezentaci T. Novosad.
4. Dle návrhu revizní komise ( T. Lembacher ) výbor souhlasí s vystavením průkazů pro
volný vstup na soutěže ČSAR. Seznam těchto osob dodá navrhovatel
(T. Lembacher).
5. Smlouva ČSAR versus ČOS – smlouva mezi subjekty o spolupráci bude vypracována
do 31.1.2008. Smlouvu připraví J. Hais, J. Haupt, V. Gjurov. Takto vypracovaná
smlouva bude předložena k projednání na ČOS přes J. Haupta.
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6. Nový partner svazu – smlouva s novým partnerem byla vypracována a bude
předložena k podpisu do 20.1.2008. O výsledku bude členská základna informována.
7. MČR kat. „A“ 2008 – z hlediska finanční náročnosti pořádání semifinálových a
finálových kol separátně se výbor zabýval možností sloučením těchto kol v jeden den
(obdoba MČR 2007).
8. Vystoupení repre párů – ČSAR bylo požádáno o zajištění vystoupení reprezentantů
kat. „A“ při příležitosti konání plesu ČSSD dne 15.2.2008 na Žofíně. ĆSAR pro
zajištění této akce oslovil klub KOLB Dance VSK FTVS Praha, který tuto nabídku
přijal. Výbor tímto děkuje za zajištění této akce.
9. Tréninkový víkend – ředitel pro reprezentaci uskutečnil první testovací víkend v oddíle
RRC Elvis Jihlava TJ Sokol Bedřichov. Z daného víkendu byl předložen VV ČSAR
výkaz činnosti. Dle následné konzultace a rozboru byla tato forma podpory vývoje
reprezentace ČSAR shledána velice pozitivně a to jak ze strany ČSAR, tak ze strany
oddílu. Výbor tímto souhlasí s další realizací těchto víkendů a žádá oddíly, jež by
měly zájem a tuto spolupráci, aby se přihlásily u ředitele pro reprezentaci p. T.
Novosada ( mob. : + 420 602 961 563, email : tnovosad@volny.cz ).
10. Žádost paní Kočové – výbor obdržel žádost paní Kočové ohledně náhradního řešení
fakturace dle zápisu VH 2007 bodu 15. VV ČSAR nemá kompetenci měnit rozhodnutí
VH.
11. VH ČSAR - VH ČSAR se uskuteční 3.5.2008
12. VH WRRC – VH WRRC se uskuteční 7.-9.3. 2008 v Bledu (Slovinsko). Navržení
delegáti jsou J. Hais, T. Novosad
13. Registrace ČSAR u WRRC – forma a výše členských příspěvků bude základně
sdělena prostřednictvím sekretariátu ČSAR.
14. Elektronický systém – první oficiální testování nového elektronického systému
v plném provozu se uskuteční na VC Sokola 15.3.2008.
15. PRE, PP – smlouvy za rok 2007 byly dodrženy. V současné době probíhají úvodní
jednání na rok 2008.
16. Videozáznam ze soutěží – výbor obdržel nabídku na zhotovení video dokumentace
na DVD ze soutěží. Nabídka činí 2.000 CZK paušál / soutěž. Takto opatřené
záznamy budou sloužit, mimo jiné, i ke zpětné analýze hodnocení poroty. Výbor
s tímto souhlasí na zkušební období pro jarní sezónu.
17. Sčitatelé – výbor schválil zakoupení nového notebooku a softwaru pro potřeby
sčitatelů a sekretariátu ČSAR.
18. Nominace poroty na soutěže – výbor schválil předloženou nominaci dle podkladů
technického ředitele. Výbor řešil možnost jiného personálního obsazení zahraničních
porotců.
19. Soutěže jaro, léto 2008 : viz. kalendář soutěží na internetových stránkách.
20. VIP pozvánky – bude-li chtít pořadatel pozvat jménem ČSAR na soutěž
potencionálního partnera, musí toto koordinovat min. 3 týdny před termínem soutěže
s p. J. Hauptem.
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21. Nutriproduct spol. s r.o. – firma Nutriproduct spol. s r.o. opětovně připomíná možnost
zakoupení jejich produktů za velkoobchodní cenu u Jana Haupta.
22. Poděkování za reprezentaci – vzhledem k ukončení závodní kariéry formace MAGIC
z oddílu TNT Silueta Praha výbor tímto děkuje za reprezentaci našeho svazu a
v nadcházejícím období zvolí oficiální formu poděkování za danou reprezentaci.

Výbor informuje rokenrolové oddíly ČOS : dále trvá možnost pořádání otevřeného
přeboru ČOS 2008 v rock´n´rollu. Bližší informace u J. Haupta (731 533 446).

Další jednání výboru se uskuteční 2.2.2008
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