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Praha, 12.4.2009
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Finanční ředitel
Člen VV
Ředitel OMaO
Revizní komise

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

1. Informace sekretáře svazu
ČSAR bude na VH ČSTV zastupovat Ondřej Daneš. VH se uskuteční 18.4.2009
v Nymburce.
Místopředseda ČSAR informoval výbor o průběžných přípravách Mistrovství světa.
2. Žádost klubu KolbDance VSK FTVS Praha
Výbor vyhověl žádosti KolbDance VSK FTVS Praha o předběžném přihlášení na
Mistrovství světa s podmínkou jejich účasti na MČR.
Výbor vyhověl žádosti o možnost startu na MS v kategorii A pro pár Alžběta Slámová –
Lukáš Fürst, reprezentující oddíl Sokol Kampa Praha, a pár Peter Olej – Silvia Rutinová,
reprezentující oddíl VŠK FTVŠ Bratislava.
3. Soutěž typu A
Výbor předběžně schválil žádost o pořádání soutěže typu A dne 5.12.2009 v Karlových
Varech. Technický ředitel shlédne tyto prostory ještě před definitivním rozhodnutím o
přidělení pořádání soutěže.
4. Webové stránky
Technické dopracování webových stránek převezme OMaO (J.Haupt) a RK (O.
Javornický) ve spolupráci se zástupcem firmy WebUnion na společné schůzce dne
16.4.2009.
OMaO žádá všechny vedoucí oddílů akrobatického rokenrolu o zaslání pasové fotografie
vedoucího oddílu pro umístění do adresáře oddílů na www.rokenrol.cz. Adresa pro zasílání
je jan.haupt@rokenrol.cz.
5. Seminář trenérů
Seminář trenérů k vyhodnocení bodového systému bude 7.6.2009 na Strahově. Pozvánky
rozešle sekretář svazu.
Schůzka se zástupci Polska a Slovenska k rozboru bodového systému bude 21.6.2009.
6.

Mistrovství světa 2009

VV obdržel žádost od pořadatele MS 2009 Jiřího Haise na finanční výpomoc na TV práva
pro WRRC.
OMaM se pokusí zajistit finanční dotaci na pořádání Mistrovství světa 2009 v Praze od
sponzorů. Pokud finanční pomoc nebude poskytnuta, členové VV se rozhodli, vzdát nároku
na cestovné ze schůzí VV a soutěží.

7. Informace OMaO
ČSAR navázalo mediální partnerství s internetovým portálem www.student-point.cz. Veškeré
infomace budou umístěny na www.rokenrol.cz.
Druhým mediálním partnerem svazu bude internetový portál TopServis. Smlouva o
partnerství bude podepsána v nejbližších dnech.
Byla ukončena vzájemná spolupráce s portálem RSport.
Ve dnech 7.-9.5.2009 bude ČSAR prezentovat svoji činnost na akci Volkswagen Maraton
Expo. Vedoucí oddílu budou informováni o této akci mailem.
8. Svazová loga na soutěžích
OMaO je povinen každému organizátoru soutěže zaslat info-mail o umístění a počtech
svazových propagačních materiálů. Správné umístění materiálů ČSAR a log posoudí
odborný dozor. V případě špatného umístění upozorní OD na případné nedostatky, které je
pořadatel povinen odstranit do začátku soutěže. Pokud se tak nestane, OD předá
fotodokumentaci k soutěži na VV, který rozhodne o finančním postihu ve výši 50% částky za
reklamu a propagaci svazu.
9.

Videozáznamy ze soutěží

Upozornění pro organizátory soutěží: Na VH 2009 bylo schváleno pořizování videozáznamů
ze soutěží pro potřeby ČSAR. Kameraman je tímto vyslán svazem a organizátor je povinen
zajistit mu volný vstup a vhodný prostor pro pořízení záznamu.
10. MČR 2009 v Jihlavě
VV schválil propozice pro Mistrovství ČR dne 6.6.2009 v Jihlavě.
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