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Zápis z Výboru

Zápis
6. zasedání Výboru ČSAR
Praha:

1.11.2003 10:00h

Přítomni:

Předseda ČSAR
Technický ředitel
Finanční ředitel
Ředitel pro reprezentaci
Ředitel pro propagaci

Tomáš Novosad
Jiří Hais
Vilibald Prokop
Vasil Gjurov
Eva Dutková

1. Přestupní řízení - Petránik - Bláhová
Z důvodu opětovné žádosti ze strany páru výbor pozval na své zasedání následující
účastníky přestupního řízení:
Ivetu Bláhovou a Ladislava Petránika - přestupující pár
Hanu Filipovou a Helenu Brahovou - vedoucí mateřského a nového oddílu
Výbor na základě rozhovoru vyhověl páru a bezplatně zaregistroval oba tanečníky zpět
do ČSAR (letošní známku měli před odhlášením zaplacenou). Pár uhradil poplatek
za přestupní řízení dle finančního řádu do ČSAR. Výbor podal návrh řešení
přestupního poplatku vůči mateřskému oddílu a pověřil tanečníky i vedoucí mateřského
oddílu, urychleným řešením situace.
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6. Napomenutí
Výbor napomenul porotkyni M. Rybovou za nevhodné chování během hodnocení páru
Sivák – Křížalová ve finále Mistrovství Prahy 20.9.2003.
7. Žádost o poskytnutí zálohy pro MS v Kanadě
Na základě špatných zkušeností z předchozích vyplácení záloh (potažmo navrácení
peněz při neúčasti párů) výbor zamítl žádost o poskytnutí finanční zálohy ve výši
20 000,-Kč na výjezd páru kategorie A, Milan Bartík – Monika Chmelinová
na MS v Kanadě. Výbor však garantuje, že přislíbená dotace ve výši 5 000,+ 15 000,-Kč bude zaslána na číslo účtu uvedeného na registrační kartě oddílu
bezprostředně po uskutečnění MS kategorie A.
Zápis vypracoval
Termín dalšího zasedání:

Jiří Hais
1.11.2003, Praha - Strahov

2. Mistrovství ČR 2004
Výbor s definitivní platností schválil přidělení Mistrovství ČR následujícím pořadatelům:
Mistrovství ČR kat. Junioři a B
- 15.5.2003 Trutnov - ReBels Team Trutnov
Mistrovství ČR kat. A a DF
- 22.5.2003 Telč
- RRC Elvis Jihlava
Mistrovství ČR kat. žáci a C
- xx.6.2003 Náchod - Cuck Berry Náchod
3. Svazový počítač
ČSAR pořídil pro potřeby činnosti sekretariátu a technického ředitele pracovní
notebook a mobilní telefon s aktivací tarifu T-mobile 200 Hit včetně příslušenství
(komunikační software – bluetooth, a další nejnutnější výbavu – myš apod.).
4. Manažer ČSAR
Výbor přizval na své zasedání pana Jana Vševida, uchazeče o pozici manažera
ČSAR:
Výbor rozhodl o zahájení vzájemné spolupráce. Jan Vševid provede prvotní kontakty
pro ČSAR. Veškeré náklady budou prozatím hrazeny z jeho osobní činnosti.
5. Žádost Richarda Beckeho – VH WRRC
Richard Becke požádal výbor ČSAR o možnost zúčastnit se VH WRRC 2004
v Budapešti jako host. Výbor žádosti vyhověl. Proplaceny mu budou pouze náklady
spojené s účastí na semináři porotců WRRC.
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