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Revizní komise:
Redakční rada:

Ing. Vasil Gjurov
Jiří Hais
Tomáš Novosad
Jan Haupt
Petra Hromasová
Tomáš Lembacher
Lenka Hrabová

Finanční ředitel

Vilibald Prokop

1. Termíny R-Cup
Termíny soutěží a bodové hodnocení závodů zařazených v poháru R-Cup vypracuje
a umístí na stránky ČSAR J. Hais a V. Gjurov do 29.6.2008.
2. Kontrola hodnocení porotců
VV plánuje po spuštění elektronického systému zpětnou kontrolu porotců
s využitím videozáznamů z jednotlivých soutěží.
3. Schůze sportovní komise WRRC
Ve spolupráci se slovenských svazem bude předjednána schůzka zástupců
ČSAR a WRRC na říjen 08 pro přípravu podkladů k připravovanému semináři
týkajícího se hodnocení akrobacie kategorií A a B. Před touto schůzkou bude
zrealizováno setkání trenérů ČSAR pro zhodnocení nového bodovacího systému
akrobatických figur kategorií A a B.
4. Odměny ME kat. A 2008
VV projednal návrh J. Haise na příspěvek tanečníkům za účast na Mistrovství Evropy
kategorie A. Příspěvky byly odsouhlaseny ve výši 5 000,-Kč / pár.
5. Navýšení cestovného ČSAR
Byl projednán návrh na zvýšení cestovních náhrad. Rozhodnutí se odložilo
na některý z podzimních zasedání VV.
6. Metodický materiál pro hodnocení akrobacie kat. B a A
Metodický materiál pro hodnocení akrobacie kat. B a A od J. Bartíka byl odkoupen
a bude umístěn na webových stránkách ČSAR. Faktura J. Bartíkovi byla vystavena
a proplacena.
7. Nákup SW pro sčitatele soutěží ČSAR
VV odsouhlasil nákup SW systému pro sčitatele, který je využíván pro soutěže ČSAR,
od pana Radka Číryho za částku 30 000,--.
8. Grafický návrh pro webové stránky ČSAR
Grafický návrh pro webové stránky ČSAR dopracuje T. Lembacher a zašle ho firmě
Procházka.
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9. Fotodokumentace soutěží ČSAR
VV přijal nabídku P. Pačese na výrobu fotodokumentace ze soutěží ČSAR.
Fotodokumentace bude umístěna na webových stránkách ČSAR. Za tuto službu
bude uhrazena Petru Pačesovi odměna ve výši 1 000,-- za soutěž.
10. Lékařské prohlídky a přihlášky a prezence na soutěžích ČSAR
Na základně připomínky technického ředitele bude zpřísněna kontrola platnosti
lékařských prohlídek závodníků se striktním dodržením zákazu startu v případě
absence tohoto potvrzení. Zákaz startu je oprávněn udělit pracovník pověřený
prezencí závodníků. Dále se striktně bude dodržovat časový termín přihlášek
a prezence dle propozic.
11. Nábory do oddílů ČSAR
Požadavky na pomoc při náborech nových členů do oddílů předat do 15.8.08
J. Hauptovi.
12. Galashow ČASPV
ČSAR se dne 29.6.08 zúčastní galashow v Prostějově, kterou organizuje ČASPV.
Ve spolupráci s trenéry mistrů ČR v každé kategorii zajistí OMaO účast na této akci.

Zápis vypracoval:
Termín příštího zasedání:
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