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Zápis z VV ČSAR  Praha, Heřmanka 

 

Zápis z VV ČSAR            Praha, 20.4.2008  

  
 Přítomni:  Předseda ČSAR Ing. Vasil Gjurov 
 Místopředseda Jiří Hais 
 Finanční ředitel Vilibald Prokop 
 Ředitel pro reprezentaci Tomáš Novosad 
 Ředitel OMaO Jan Haupt 
  

 Revizní komise: Tomáš Lembacher 
  Ondřej Javornický 

 
 Přizváni: Drak and roll Trutnov Karel Podlipný 
   Tomáš Kout 
  zástupce Sokol Náchod nedostavil se 
  zástupce ReBels Team Trutnov nedostavil se 
 

 
 
1. Přestup  -  Tomáš Kout: 

Hostování Tomáše Kouta bylo žádostí specifikováno na dobu jeho změny bydliště 
z Trutnova do Náchoda z důvodu studia SPŠ. Hostování bylo ukončeno uzavřením studia na 
SPŠ a návratem závodníka do místa trvalého bydliště – Trutnova. Přestupní částka byla 
uhrazena ve výši 2.500,-Kč oddílem Drak-and-Roll Trutnov do mateřského oddílu Rebels 
Team Trutnov podle sazebníku přestupního řádu. Protože se mimo zástupců z oddílu Drak-
and-Roll Trutnov se nikdo na jednání výboru nedostavil a přestupní lístek byl mateřským 
klubem Rebels Team a novým klubem Drak-and-Roll podepsán v únoru 2008, výbor tento 
přestup schválil. 
 
2. Fotodokumentace: 
 Fotodokumentaci vytváří OMAO průběžně dle soutěžního kalendáře, předá 30.6.08. 
 
3. Financování zpracování hodnocení akrobatických figur: 

Na základě písemné žádosti J.Bartíka o dofinancování jeho práce na metodickém 
materiálu (hodnocení akrobacie a grafického zpracování průběhu akrobacií) byla 
odsouhlasena odměna v rozsahu 15.000,-Kč, tato částka bude vyplacena na základě 
předložené faktury a tento materiál se stane majetkem ČSAR a bude odstraněn 
z www.barben.org. a umístěn na stránkách www.rokenrol.cz. 
 
4. Webové stránky ČSAR: 

Zástupce firmy WEB-Union byl přítomen na VV, bylo dohodnuto, že upraví smlouvu dle 
prezentovaných požadavků, úpravu pošle pověřeným osobám za VV (Lembacher, 
Javornický), kteří smlouvu odsouhlasí a doporučí k podpisu. Toto proběhne v termínu do 
25.4.2008, s následnou realizací do 30ti dnů od podpisu smlouvy. Potřeby pro elektronický 
systém budou formulovány v dodatku této smlouvy Martinem Pačesem. 
 
5. MČR – Žáci, Junioři a kat.A: 

Na základě sdělení T.Matušky o údajném zrušení MČR ž,j,A a sdělení J.Bartíka,  
o možnosti náhradního řešení této situace, bude soutěž pořádána J.Bartíkem 7.6.08 ve 
Zlíně. Pokud nebude realizován televizní přenos, bude potřeba uhradit pořadateli částku 
15.000,-Kč na pronájem haly. Vzhledem k tomu, že tato situace nastala opakovaně, pověřuje 
VV disciplinární komisi k prošetření tohoto případu a k uložení případné sankce agentuře 
DeTo promotions. 
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6. Vlaštovka 
VV bude apelovat na RO, aby směrnice pro pořádání soutěží Vlaštovka byla 

přepracována do formy „řádu“ a aby byly upraveny podmínky pro možnost účasti párů na 
této soutěži. 
 
7. Externí HD 

Pro uchování záznamu soutěží bude zakoupen HD o kapacitě 500 GB. 
 
8. WRRC – schůzka sportovní komise  

ČSAR obdrželo pozvání na sportovní komisi konanou při ME v Maďarsku 26.4.08. 
Za ČSAR se zúčastní J.Hais, který seznámí komisi s projektem připravovaným ČSAR pro rok 
2008-2009. 
 
9. Maraton sport expo 

O.Javornicý tlumočil možnost prezentace ČSAR na akci pořádané 8.-11.5.08. J.Haupt 
bude kontaktovat jednotlivé oddíly a předá harmonogram jednotlivých vystoupení 
O.Javornickému, který zabezpečí kontakt s pořadatelem a to do 22.4.08. 
 
10. Doprava na MS Formací 

J.Haupt předložil návrhy na možnost přepravy formací na MS. O vyjednaných 
podmínkách bude informovat na VH. 

 
 

Zápis vypracoval: Vasil Gjurov a Jiří Hais 

 
 
  
 
 
       


