VÝBOR ČSAR – 15.9.2007

Místo konání : Praha (17.45 – 19.30 hod.)
Přítomni :

Omluveni :

Předseda ČSAR

Ing. Vasil Gjurov

Místopředseda ČSAR

Jiří Hais

Ředitel pro REPRE

Tomáš Novosad

OMaO

Jan Haupt

Revizní komise

Tomáš Lembacher

Finanční ředitel

Vilibald Prokop sen.

BODY JEDNÁNÍ
1. Doména – doména webových stránek byla převedena pod web4ce.cz. V souvislosti
s tímto byly vytvořeny nové aktuální operativní mailové adresy. Problematikou
administrátora webových stránek byl pověřen Tomáš Lembacher.
2. Stav webových stránek – dle zprávy revizní komise byly naše současné webové
stránky vytvořeny velice neprofesionálně a nemají odpovídající technickou úroveň.
Výbor do svého příštího jednání předloží možná řešení.
3. Smlouva s firmou EMTC – byla uzavřena smlouva se společností EMTC, díky které má
nyní ČSAR výhodnější tarify u společnosti T-mobile.
4. Pojištění reprezentantů ČSAR – firma EMTC mimo jiné svazu nabídla možnost
uzavírání pojištění našich reprezentantů pro mezinárodní závody. Na příštím jednání
výboru předloží konkrétní návrh a analýzu návrhu Jiří Hais.
5. Reprezentační soupravy ČSAR – ve 38. týdnu budou zhotoveny nové reprezentační
teplákovky dle obdržených objednávek.
6. Reparoservis – dosavadní jednání s firmou Reparoservis ohledně možné spolupráce
byla dočasně pozastavena.
7. Spolupráce s ČOS – ústně předjednané podmínky možné spolupráce s OS ČOS by se
týkaly úhrady celkem 3 soutěží – 1x soutěž typu A, 1x soutěž typu B, 1x soutěž typu
Vlaštovky, resp. úhrady nákladů spojených s technickým zázemím soutěží ( porota,
OD, sčitatelé ) ze strany ČOS. Bližší konkrétní informace dodá Jan Haupt nejdéle do
konce listopadu 2007.
8. Setkání zástupců jednotlivých mezinárodních svazů – v průběhu srpna 2007 proběhlo
úvodní setkání se zástupci Slovenského svazu. Byla nastíněna původní myšlenka

možné spolupráce o předložení projektu vize vývoje našeho sportu, která by pak
eventuálně byla předložena při VH světové federace. Příští jednání je naplánováno na
28.9.2007.
9. Přepracování finančního řádu - konkrétní návrhy na přepracování finančního řádu (
financování reprezentace kategorie „Dívčí formace“ ) nemohly být projednány na RO,
neboť doposud jednání RO neproběhlo.
10. TV přenosy – na ČT byl zaslán seznam vybraných čtyř soutěží sezóny 2007/2008 (
Letenský pohár, Trutnov, VC Sokola, MČR kat. A ) s žádostí o odvysílání daných akcí.
11. Univerzální pozvánky – pozvánky na soutěže byly na základě jednání VV schváleny,
vytištěny v nákladu 50 ks .
12. Sportovní server www.rsport.cz – internetový portál Rsport se stal novým partnerem
ČSAR na období 1.9.2007 – 31.8.2009.
13. Nutriproduct s.r.o. – uzavřena dohoda se společností Nutriproduct s.r.o. Vedoucím
oddílu bude prostřednictvím elektronické pošty zaslána zvýhodněná cenová nabídka
produktů dané společnosti. Společnost zajistí mimo jiné pitný režim na vybraných
soutěží, věcné ceny.
14. Reprezentační tašky ČSAR – na ME, MS obdrží tašky reprezentace kat. „Žáci“, „Junior“
a „A“. Tašky budou k vyzvednutí na sekretariátu ČSAR na Strahově, vždy však po
dohodě s Jiřím Haisem.
15. Podzimní kalendář – technický ředitel Jiří Hais aktualizuje a zveřejní kalendář
domácích soutěží.
16. Zpráva revizní komise – revizní komise zrevidovala všechny aktuální smlouvy
s partnery ČSAR a nenašla žádná pochybení.
17. Školení porotců – dne 15.9.2007 proběhlo školení nových porotců.
18. Elektronický systém – na Letenském poháru bude poprvé neoficiálně vyzkoušen nový
porotcovský elektronický systém pro 3 porotce. Technický ředitel vybere za tímto
účelem dobrovolníky.
Termín příštího zasedání výboru : 28.10.2007, Praha

